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Mette te Velde,  
oprichter Strawberry Earth 

 
Strawberry Earth stimuleert jonge creatieven duurzame 
keuzes te maken. Zowel thuis als op het werk. Met een 
blog, diverse evenementen en wekelijkse ‘Strawberry’ 
aanbiedingen maakt Strawberry Earth duurzaamheid 

tot een aantrekkelijk en inspirerend thema. 

In 2012 startte Strawberry Earth in samenwerking 
met het Ministerie van Economische Zaken, Stichting 
DOEN, ASN Bank, NTR en het Nederlands Filmfonds 
het ‘Green Film Making Project’. Met dit project dagen 
ZH�GH�1HGHUODQGVH�¿OPLQGXVWULH�XLW�RP�PHW�LQQRYDWLHYH�

en groene oplossingen te komen. 

Filmprofessionals werken in een industrie die impact 
heeft vanwege de grote zichtbaarheid. En waar veel te 
winnen valt op het gebied van duurzaamheid. Van ca-
tering tot vervoer en van belichting tot de productie en 
techniek. Het komt allemaal aan bod in deze gids waarin 
ZH�WLSV�GHOHQ�RP�MH�¿OPSURGXFWLH�WH�YHUGXXU]DPHQ��

Samen met onze fantastische ambassadeur actrice 
Thekla Reuten hopen we je te inspireren je manier van 
werken eens onder de loep te nemen. Waar kun je slimme 
keuzes maken en hoe kun je je collega’s hierbij betrek-
ken? Iedere stap, klein en groot, telt. We rekenen op je! 

www.strawberryearth.com

FOTOGRAFIE: ANNE-CLAIRE DE BREIJ
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54  VOORWOORD THEKLA REUTEN     

Hierbij presenteer ik met trots de gids:  
How to Green Film Production (so far).

 
De vraag of ik ambassadeur van het Green Film Making 
Project wilde worden, kwam voor mij als een antwoord 
op vragen die ik zelf had: Hoe kan ik in mijn vak en mijn 
leven dingen anders doen? Hoe kan ik bijdragen aan de 
verandering die ik in de wereld om me heen vorm zie 
krijgen? Hoe kan ik als wereldburger, als consument  èn 
DOV� ¿OPPDNHU� ]RUJHQ� GDW� PLMQ� NHX]HV� JHHQ� QDGHOLJH� 

gevolgen hebben voor toekomstige generaties?
Elke keuze die je maakt, vormt de wereld. Wat je denkt, 
wat je doet, wat je koopt, wat je draagt. Ook binnen 
GH�¿OPLQGXVWULH��9RRU�¿OPPDNHUV��HQ�GXV�RRN�YRRU�PLM�
als actrice, ligt daar vanzelfsprekend een verantwoor-
delijkheid. En tegelijk ligt er een kans. Een kans om het  

DQGHUV�WH�GRHQ��HI¿FLsQWHU��JH]RQGHU��EHWHU�
 

Met het Green Film Making Project is een podium ge-
schapen om met die kans aan de slag te gaan. Om heel 
concreet, in de praktijk te pionieren. Filmmakers wor-
den uitgedaagd bewust te kijken naar de manier waarop 
KXQ�¿OPV�WRW�VWDQG�NRPHQ��2P�RS�ODQJH�WHUPLMQ�GXXU]D-
mer te werken. En zo bij te dragen aan een betere wereld.

 
Ik ben er trots op ambassadeur te zijn voor het Green 
Film Making Project en hoop dat jullie veel aan deze 

gids zullen hebben!

THEKLA REUTEN

FOTOGRAFIE: JOACHIM BALDAUF



76  INLEIDING        

WAAROM VERDUURZAMEN?
In alle sectoren van de samenleving 
vinden ontwikkelingen plaats die de 
weg vrijmaken naar een duurzamere 
samenleving. Grote en kleine vragen 
RYHU�HI¿FLsQW�PDWHULDDO��HQ�HQHUJLH-
gebruik, logistiek met minder uitstoot 
van schadelijke stoffen en over gezond, 
duurzaam geproduceerd voedsel wor-
den aangepakt. Zowel binnen bestaan-
de bedrijven als in nieuwe initiatieven. 
Dezelfde vragen zijn elke dag aan de 
RUGH�LQ�HHQ�¿OPSURGXFWLH��

2RN�YHUVFKLOOHQGH�EXLWHQODQGVH�¿OP-
LQGXVWULHsQ�SDNNHQ�GH]H�YUDJHQ�RS��
Duurzaam  produceren is in Holly-
ZRRG��*URRW�%ULWWDQQLs�HQ�)UDQNULMN�DO�
sinds 2006 een hot item. 

'H�¿OPLQGXVWULH�VSHHOW�HHQ�OHLGHQGH�URO�
in het inspireren en vormen van de sa-
PHQOHYLQJ��'H�1HGHUODQGVH�¿OPLQGXV-
trie is het aan haar stand verplicht om 
deze duurzame, innovatieve ontwik-
kelingen te volgen en te onderzoeken. 
En waar mogelijk zelfs antwoorden te 
vinden die weer als voorbeeld kunnen 
GLHQHQ�LQ�DQGHUH�LQGXVWULHsQ�

9HUDQGHULQJ�ELHGW�HHQ�NDQV�RP�GH�QRUP�
van morgen vast te stellen. Door andere 
oplossingen te bedenken voor prijzige 
en vervuilende werkwijzen en proces-
sen te verbeteren. 

9HUDQGHULQJ�EHWHNHQW�ORVODWHQ�YDQ�RXGH�
waarheden en nieuwe inzichten verwel-
komen. Dat is een uitdaging, die een 
beroep doet op je creativiteit. Het daagt 
je uit innovatief te zijn in je keuzes om 
de rest een stap voor te zijn. Eigen-
VFKDSSHQ�GLH�¿OPPDNHUV�UXLPVFKRRWV�
bezitten. 

WAAROM HOW TO GREEN 
YOUR FILM PRODUCTION?
We willen een blijvende, duurzame 
ELMGUDJH�OHYHUHQ�DDQ�GH�¿OPLQGXVWULH��
Daarom is deze gids er gekomen. Zodat 
we de bevindingen van de deelnemen-
de productiehuizen aan de Green Film 
Making Competition 2012 en 2013 
kunnen delen. Graag willen we jou 
inspireren met ons de toekomst van  
GH�1HGHUODQGVH�¿OP�YRUP�WH�JHYHQ�

CHAI LOCHER, METTE TE VELDE,  
ROOS DE JAGER & WIENDELT HOOIJER

'XXU]DDP�HHQ�¿OP�SURGXFHUHQ��.DQ�GDW"�
(Q�]R�MD��KRH�GDQ"�0HW�GLH�YUDJHQ� 

lanceerden wij in 2010 de Green Film 
Making Competition. Om de Nederlandse 
¿OPZHUHOG�NHQQLV�WH�ODWHQ�PDNHQ�PHW� 
HHQ�GXXU]DPH�DDQSDN�YDQ�SURGXFHUHQ��

Inmiddels weten we: Ja, dat kan.
Twaalf  productiehuizen hebben de  

afgelopen twee jaar in hun producties  
geëxperimenteerd met duurzame,  
LQQRYDWLHYH�RSORVVLQJHQ��5XLP����� 

¿OPSURIHVVLRQDOV�KHEEHQ�YHUVFKLOOHQGH�
URQGHV�YDQ�ZRUNVKRSV�JHYROJG��ZDDULQ�
bestaande kennis gedeeld werd. En met  
GH�VDPHQZHUNLQJ�PHW�175�HQ�)LOPIRQGV� 
LQ�KHW�.257��SURMHFW�NXQQHQ�ZH�FRQVWDWH�
UHQ�GDW�KHW�RRN�NDQ�LQ�ppQ�YDQ�GH�PRRLVWH� 

SURJUDPPD¶V�LQ�KHW�KDUW�YDQ� 
GH�1HGHUODQGVH�¿OPVHFWRU�

HOW TO green  
YOUR FILM PRODUCTION?
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HOE MOET JE  
DEZE GREEN 
FILM MAKING 
GUIDE LEZEN?

EÉN DING IS ZEKER: DE TREND IS GEZET. DOOR ALLE FILM-

MAKERS DIE SNAPPEN DAT DE TOEKOMST VAN FILM GROEN 

IS, EFFICIËNT EN CREATIEF. TOGETHER WE TAKE THE FILM 

INDUSTRY INTO THE FUTURE. 

EEN HANDIGE  
PRAKTIJKGIDS 

(DIE NOG NIET AF IS)

HANDBOEK
RICHTLIJN

INSPIRATIEBRON

How to Green Your Film Pro�
duction (so far) laat zien hoe jij 
DOV�¿OPPDNHU�PRRLH�¿OPV�NXQW�
EOLMYHQ�PDNHQ��RS�HHQ�GXXU]DPH�
en energiezuinige manier. Dat 
dat kán, bewijzen de pioniers 
RS�GLW�JHELHG��GH�¿OPPDNHUV�GLH�
deelnamen aan de Green Film 

Making Competition.

De ideeën en toepassingen die de deel-
nemers bedachten zijn gebundeld in 
deze gids. Met handige tips, nuttige 
tools en inspirerende voorbeelden en 
interviews, allemaal afkomstig van ken-
ners en kunners uit de praktijk. Gebruik 
deze gids als handboek, als richtlijn of 
als inspiratiebron. Omdat goede ideeën 
vaak leiden tot nog betere inzichten.

/LQNV�QDDU�¿OPSMHV�HQ�ZHEVLWHV�YLQG�MH�WHUXJ�
RS�ZZZ�JUHHQ¿OPPDNLQJ�QO��GH�¿OPSRUWDO� 
YDQ�KHW�*UHHQ�)LOP�0DNLQJ�3URMHFW��
*RHGH�LGHHsQ�NXQ�MH�DOWLMG�GHOHQ�YLD�IDFHERRN��
ZZZ�IDFHERRN�FRP�JUHHQ¿OPPDNLQJ� 

(Q�GH]H�JLGV�LV�QRJ�ODQJ�QLHW�DI��:DQW�]RDOV�GH�¿OPZH-
reld in ontwikkeling blijft, zo zal ook deze gids zich 
blijven evolueren. Elke dag komen er nieuwe initi-
atieven bij die een duurzamere wereld als doel heb-
ben. En veel van die initiatieven zijn makkelijk toe 
WH�SDVVHQ�LQ�GH�¿OPLQGXVWULH��+HW�Green Film Making 
Project wil deze ontwikkeling gaande houden. En dat 
willen we doen met jouw hulp. 

www.greenfilmmaking.nl
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DE ROL 
VAN 
GELD

Groen en geld, gaan die 
WZHH�VDPHQ"�-H�]RX�NXQQHQ�
zeggen: groen en geld gaan 
júist samen. Zoals Mere�
GLWK� %HUJPDQQ�� ppQ� YDQ� GH�
DDQMDJHUV�YDQ�GH�JUHHQ�¿OP�
ZDYH� LQ� +ROO\ZRRG�� VWHOW��
µ6XVWDLQDELOLW\� LV� UHDOO\� MXVW�

HI¿FLHQF\�¶

-H�KRHIW� MH�PRWLYDWLH�RP�HHQ�GXXU]DPH�¿OP�
te maken niet alleen uit idealisme te halen.  
)LQDQFLsOH�RYHUZHJLQJHQ�NXQQHQ�QHW�]R�GRRU-
slaggevend zijn. Daarnaast zijn fondsen en 
overheden, die steeds meer van je verlangen 
dat je duurzaam werkt, een belangrijke factor. 

IS DAT ALLES WAT ER OVER GELD TE ZEGGEN IS? 

NEE. JE KUNT JE EURO’S NAMELIJK OOK ZIEN ALS EEN 
MIDDEL WAARMEE JE INVLOED KUNT UITOEFENEN, DIN-
GEN MOGELIJK KUNT MAKEN. DOOR ZE TE BESTEDEN 
ONDERSTEUN JE EEN ONDERNEMER IN ZIJN OF HAAR 
VISIE. WANNEER JE KIEST VOOR DUURZAME LEVERAN-
CIERS, DAN MAKEN JOUW EURO’S HET DUS MOGELIJK 
VOOR DUURZAME ONDERNEMINGEN OM ZICH TE BLIJVEN 
ONTWIKKELEN.

WAT KOST DAT NOU, EEN GROE-
NE FILM PRODUCEREN? 
'XXU]DDP�SURGXFHUHQ�EHWHNHQW�HI¿FLsQ-
ter produceren. Minder energie en wa-
ter verbruiken scheelt geld. Een slimme 
planning levert rust op en voorkomt on-
nodig gedoe. Nadenken over afvalstro-
men betekent dat je bewuster materiaal 
inkoopt en op die manier bespaar je geld. 
Waar je wel rekening mee moet houden, 
is dat de kost voor de baat uitgaat, zoals 
het oud-Hollandse spreekwoord luidt. 

LEVERT HET NOG WAT OP?
Dat kan zeker het geval zijn. Momenteel 
zijn er veel fondsen en ‘potjes’ voor duur-
zame initiatieven. Een actuele lijst geven 
is lastig, want veel van deze fondsen zijn 
van tijdelijke aard. Maar het loont ontzet-
tend de moeite om hier onderzoek naar te 
doen. Ook zijn er programma’s die zich 
richten op vernieuwing van het economi-
sche en culturele leven. Dan kun je den-
ken aan de programma’s van het Minis-
terie van Economische Zaken. Bekijk ze 
op www.agentschapnl.nl. 

9HUGHU�OHYHUW�KHW�RS�GDW�MH�MH�SRVLWLRQHHUW�
als voorloper in de ontwikkeling naar een 
duurzamere samenleving. Die pioniers-
positie kun je gebruiken, zowel in het 
ZHUYHQ� YDQ� IRQGVHQ� DOV� LQ� GH� ¿QDQFLH-
ring via bijvoorbeeld crowdfunding. En 
je status als autoriteit op het gebied van 
JURHQH�¿OP�NXQ�MH� WH�JHOGH�PDNHQ�GRRU�
workshops of seminars te geven. Of je 
verhuurt jezelf als Eco Film Consultant. 
 

MET WIE DOE JE ZAKEN?
Kijk ook kritisch naar de bank die je je kapitaal toevertrouwt. Rea-
liseer je dat sommige banken met jouw budget wapenhandel en ver-
YXLOHQGH�LQGXVWULH�¿QDQFLHUHQ��1LHW�OHXN��ZHO�GH�ZDDUKHLG��.LH]HQ�
voor duurzaam bankieren voorkomt dus ook gewetenswroeging. De 
twee banken die hierin voorop lopen zijn ASN Bank en Triodos 
Bank. Bij de laatste kun je een zakelijke bankrekening openen en 
beleggen als je dat wil. Bij de ASN bank kun je terecht voor je 
spaarrekening en privébankieren. Handige sites zijn www.eerlijke-
bankwijzer.nl die alle banken vergelijkt en www.overstapservice.nl 
als je van bank wil switchen.  

µ6XVWDLQDELOLW\�LV�UHDOO\�MXVW�HI¿FLsQF\�¶
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%LM�KHW�PDNHQ�YDQ�HHQ�GXXU]DPH�¿OP�KHE�
je niet alleen idealisme nodig en goede zin, 
maar ook inzicht in wat dingen kosten, wat 
]H�YHUEUXLNHQ�HQ�ZDW�]H�DDQ�&22�XLWVWRRW�
RSOHYHUHQ��0HW�FRQFUHWH��NZDQWLWDWLHYH�LQ�
formatie kun je je gerichter bezig houden 
PHW�GXXU]DDPKHLG�LQ�MH�¿OPSURGXFWLH��%R�
YHQGLHQ� ZHUNW� KHW� PRWLYHUHQG� DOV� MH� RRN�
echt cijfermatig kunt aantonen dat duur�
]DDP�SURGXFHUHQ�HHQ�YHUVFKLO�PDDNW�LQ�GH�

HFR�IRRWSULQW�YDQ�MH�¿OP��

Het Green Film Making Project heeft samen met het 
duurzaamheidsbureau Wij Zijn Koel en het Neder-
lands Filmfonds de Carbon Calculator voor de Ne-
GHUODQGVH� ¿OPVHW� RQWZRUSHQ�� 'H]H� FDOFXODWRU� ELHGW�
inzicht in de CO2�XLWVWRRW� YDQ� MH� ¿OP��$OV� HHUVWH� VWDS�
is er nu een calculator gebaseerd op de begrotingssys-
tematiek van het Nederlands Filmfonds en gekoppeld 
DDQ� GH� UHNHQPRGXOH� YDQ� GH� H[SHULPHQWHOH� ¿OP�� 'H�
calculator is een bèta versie en is te downloaden via   

ZZZ�JUHHQ¿OPPDNLQJ�QO�FDOFXODWRU�

Het Green Film Making Project wil de Carbon Calcula-
tor graag verbeteren. Als jij hem hebt gebruikt, zijn we 
HUJ�EHQLHXZG�QDDU� MH� LGHHsQ�RYHU�KRH�KLM� EHWHU�� VSHFL-
¿HNHU�RI�JHEUXLNVYULHQGHOLMNHU�NDQ�ZRUGHQ��0DLO�RQV�MH�

LGHHsQ�RI�GHHO�]H�YLD�RQ]H�)DFHERRNSDJLQD�
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The HUB
Inspirerende werkplek in 010 en 020 
waar je tussen de duurzame voorhoede 
zit. Meedenken over ecologische verbe-
teringen wordt erg op prijs gesteld. Je 
kunt the HUB als werkplek gebruiken 
of een vergaderruimte boeken. 

amsterdam.hosts@the-hub.net  
rotterdam.hosts@the-hub.net 

Meneer de Leeuw
Een klein kantoor in Oostknollendam, 
gespecialiseerd in het opzetten van 
duurzame netwerken. Neem deel aan 
een training of sluit je aan bij hun uit-
gebreide netwerk van duurzame profes-
sionals. Lekker uitwaaien in de polder 
HQ�PHW�HHQ�KRRIG�YRO�JRHGH�LGHHsQ�
terugkomen.

info@meneerdeleeuw.nl

De GeWoonboot
Een bijzondere èn milieuvriendelijke 
vergaderplek, bij de NDSM-werf bij  
het Amsterdamse IJ. Like hun Face-
bookpagina en blijf op de hoogte.

info@gewoonboot.nl

De Groene Bocht
Twee locaties op de mooiste plekjes van 
Amsterdam. De Gouden Bocht turned 
green. Met prachtige inspirerende 
vergaderruimtes en volledig duurzaam 
ingericht. Hun energie wekken ze op 
door middel van Blue Gen®, een ap-
paraat waarmee duurzame elektriciteit 
wordt opgewekt. Dat scheelt aanzienlijk 
in de carbon footprint.

connect@degroenebocht.nl

TEAM UP! 
INSPIRERENDE 

LOCATIES VOOR 
TEAM MEETINGS 

FOTOGRAFIE: JAN JAAP HEINE
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+HW�PHHVW�HHQYRXGLJH�ZDW�MH�NXQW�GRHQ��
LV�MH�SURGXFWLHNDQWRRU�YHUGXXU]DPHQ��
Hoe je dat het beste kunt doen, daar�
RYHU�LV�LQPLGGHOV�HQRUP�YHHO�EHNHQG�� 
=R�NXQ�MH�MH�ODWHQ�DGYLVHUHQ�GRRU� 
ELMYRRUEHHOG�:LM�=LMQ�.RHO�� 
RI�µ+RZ�WR�*UHHQ�\RXU�2I¿FH¶� 

YDQ�<Q]R�YDQ�=DQWHQ�HURS�QDVODDQ�� 
2PGDW�HU�DO�]RYHHO�WH�YLQGHQ�LV�� 

beperken we ons hier tot  
HHQ�KDQGYRO�WLSV�
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TIPS
PRODUCTIE
KANTOOR

Energie 
• Gebruik LED-lampen. 
• Laat het licht nooit onnodig branden. 
• Kies voor een groene energieleveran-
cier zoals Greenchoice. 
• Kies voor een groene webhost, zoals 
Greenhost. 
• Zet apparaten die je niet gebruikt uit – 
trek ook de stekkers uit het stopcontact. 
• Plaats zonnepanelen (deze verdien je 
in 7 á 8 jaar terug, vanaf dat moment 
verdien je er aan)
• Geen airco, gebruik ventilatoren. 
• Niet koud? Kachel uit. 

Papier hier? Liever niet! 
��9HUPLMG�HHQ�µSDSHU�WUDLO¶��9HUVSUHLG�
facturen, schema’s, callsheets en derge-
lijke digitaal.  
• Kies bewust wie wel en niet welke 
versie op papier krijgt. 
• Gebruik gerecycled printpapier, bij-
YRRUEHHOG�YDQ�5HYLYH�RI�9LNLQJ�*UHHQ��
• Als je print: doe het dubbelzijdig.
• Download een lettertype op www.
ecofont.com, hiermee bespaar je tot de 
helft aan inkt. De letters die je nu leest, 
zijn ook gedrukt in ecofont.  
• Gebruik hervulbare cartridges.

Oh jee, apparaat stuk!
Volg dit stappenplan.

Eten en Drinken
• Gebruik geen plastic wegwerpbeker-
tjes maar recyclebare bekertjes of nog 
EHWHU��NRRS�NRI¿HEHNHUV�ELM�GH�NULQJ-
loopwinkel voor op kantoor.  
��.RRS�OXQFK��WKHH�HQ�NRI¿H�ELRORJLVFK�
en Fair Trade in. De Buurtboer bezorgt 
dagelijks of wekelijks een biologische 
lunch bij jou op kantoor. (vanaf 7 perso-
nen, voor €3 per dag)

www.greenchoice.nlPlanten
Om je kantoor écht op te 
frissen plaats je planten. 
1LHW�DOOHHQ�¿OWHUHQ�]H�GH�
lucht maar ook helpen ze 
VWUHVV�YHUPLQGHUHQ�

DIGITAAL ARCHIVEREN
ALS JE DOOR DE ORDNERS JE BUREAU 
NIET MEER ZIET IS HET SLIM OM HULP IN 
TE SCHAKELEN. HET BEDRIJF EXPANSION.
NL DIGITALISEERT JE ARCHIEF EN PLAATST 
HET IN EEN ONLINE SYSTEEM, WAARDOOR 
ELKE MEDEWERKER GEMAKKELIJK BIJ ELK 
DOCUMENT KAN.

WIST JE DAT…
• ER ONGEVEER 324 LITER WATER NODIG 
IS OM 1 KILO PAPIER TE PRODUCEREN? 
• NEDERLAND 77 % VAN AL HET PAPIER 
RECYCLET? 
• ALS JE ÉÉN BOOM WILT REDDEN, JE 54 
KILO PAPIER MOET RECYCLEN?

IS HET ÉCHT STUK?

Kijk of je een 
goed tweede-
hands exemplaar 
kan vinden. Toch 
nieuw? Kies voor 
een apparaat met 
een energiezuinig 
label (A-label)

Laat het dan 
repareren. In 
een Repair Café 
bijvoorbeeld. 

NEE? JA?
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Topkapi Films, als produc-
tiehuis onder andere bekend 
van Zwartboek, Amazones,  
Cloaca en Leef! nam met 
twee KORT! producties 
deel aan de Green Film  
Making Competition:  
Kort en Pony Place.

Producent Laurette Schillings vertelt dat 
er diverse onderdelen zijn geweest waar-
op Topkapi het proces heeft verduur-
zaamd. Zo waren er duurzame wrap-
cadeau’s zoals de WaterBobble, een 
KHUYXOEDUH� ZDWHUÀHV� PHW� NRROVWRI¿OWHU��
Ook was er aandacht voor biologische 
catering en carpoolen.

DIGITAAL IN PLAATS VAN PRINT
Met betrekking tot het productiekantoor 
is de grote besparing het zoveel mogelijk 
voorkomen van printen geweest. Call 
sheets werden niet uitgeprint en scena-
rio’s werden vanaf een tablet gelezen. 
Schillings: “Een uitkomst, want zo kun-
nen dit soort documenten ook niet kwijt-
raken.” 

ROL VAN VERHUURBEDRIJVEN 
EN TECHNIEK
Productieleider Saskia van der Tas merkt 
op dat in dit proces ook een belangrijke 
taak is weggelegd voor de verhuurbedrij-
ven. “Als productieleider heb je binnen 
een uur een auto nodig. Een elektrische 
auto heb je niet binnen een uur.” aldus 
9DQ�GHU�7DV��2RN�ZDW�EHWUHIW�FDPHUD�DS-
paratuur is er nog een grote slag te slaan: 
“Ik zou niet weten of er een camera be-
staat met bijvoorbeeld een milieuvrien-
delijkere batterij.” Schillings vult aan dat 
zij op het gebied van techniek nog veel 
innovatie verwacht. “Daar is nog een 
ÀLQNH� VWDS� WH�PDNHQ��+HW� LV� LQWHUHVVDQW�
om dat verder te onderzoeken.” 

STARTPUNT
Laurette Schillings noemt deze pro-
ductie een startpunt in het duurzaam 
SURGXFHUHQ� YDQ�¿OPV� HQ� HHQ� DDQ]HW� WRW�
bewustwording. De toekomst ziet ze po-
sitief: “Ik denk dat het volgend jaar al-
weer anders zal zijn. Dan zullen mensen 
DOZHHU�DQGHUV�QDGHQNHQ�RYHU�JUHHQ�¿OP�
making.”

‘Interessant om  
GH�WHFKQLVFKH�LQQRYDWLHV� 

te onderzoeken’

µ+DQGLJ��GLJLWDOH�FDOO�
sheets kun je niet 
NZLMW�UDNHQ¶

INTERVIEW LAURETTE SCHILLINGS -
TOPKAPI FILMS

FOTOGRAFIE: PIEF WEYMAN



2322  PREPRODUCTIE        

REGEREN IS  
VOORUITZIEN

(U�LV�QRJ�JHHQ�VHFRQGH�¿OP�JHVFKRWHQ��$OOHV�OLJW�
nog open. Het uitgelezen moment om dus óók na 
WH�JDDQ�GHQNHQ�RYHU�KRH�MH�]R�GXXU]DDP�PRJHOLMN�

kunt produceren. Internationale en nationale 
JUHHQ�¿OPPDNLQJ�VSHFLDOLVWHQ��EHQDGUXNNHQ�GDW�
HHQ�JRHGH�YRRUEHUHLGLQJ�YDQ�GRRUVODJJHYHQG�EH�
ODQJ�LV�ELM�KHW�ODWHQ�VODJHQ�YDQ�KHW�YHUGXXU]DPHQ�

YDQ�MH�SURGXFWLH���

+HW�LV�VOLP�RP�YDQDI�KHW�EHJLQ�UHNHQLQJ�WH�KRX�
den met de extra tijd die hierin gaat zitten. Slow 
)LOP�0DNLQJ�LV�GDDUELM�KHW�VOHXWHOEHJULS��.DOP�
HQ�ZHORYHUZRJHQ�MH�¿OPSURFHV�SODQQHQ��HQ�JRHG�
QDGHQNHQ�RYHU�DOOH�NHX]HV�GLH�JHPDDNW�PRHWHQ�

worden. Bel dus niet  
PHWHHQ�PHW�GH�HHUVWH�OHYHUDQFLHU�XLW�KHW�DGUHV�
ERHN��PDDU�JD�QD�RI�HU�OHYHUDQFLHUV�]LMQ�GLH�LQQR�
YDWLHYHU�WH�ZHUN�JDDQ��,Q�GH]H�IDVH�VWDDW�LHGHUHHQ�
QRJ�RSHQ�YRRU�YHUVH�LGHHsQ��3UR¿WHHU�GDDUYDQ��
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(HUVW�HQ�YRRUDO��LQIRUPHHU�
MH�FUHZ�RYHU�ZDW�MH�YDQ�SODQ�
bent. Organiseer een meeting 
PHW�GLW�RQGHUZHUS��ELMYRRU�

beeld een groene borrel zoals 
$/3�GHHG��HQ�YUDDJ�RP�LQSXW��
=RDOV�KHW�¿OPSURMHFW�HHQ�JH�
zamenlijk project is, zo is ook 
GH�LQQRYDWLH�GLH�MXOOLH�ZLOOHQ�
aangaan een gezamenlijke 

onderneming. 

TIPS
PREPRODUCTIE

Plan een meeting op een inspirerende 

plek. Of tijdens een picknick. Check 

de tips-voor-inspirerende plekken op 

pagina 15.

• Denk na over partijen waarmee je samen 

werkt of wilt samenwerken. Hoe duur- 

zaam gaan zij te werk?

• Ga het gesprek aan over duurzaamheid  

met leveranciers. Wat kunnen zij doen   

om jou hierin tegemoet te komen  

(en vice versa)?

WEES BEWUST VAN JE WERKOMGE-
VING. HOEVEEL ELEKTRISCHE APPARA-
TEN DRAAIEN ER EIGENLIJK  CONTINU? 
EN IS DAT NODIG?

Stel samen met je crew haalbare  
doelen op en deel deze. 

Evalueer de gestelde doelen  
regelmatig. 

Doe als productiehuis IJswater 
Films en stel een duurzaamheids-
manager aan. Dat schept duidelijk-
heid, geeft rust en zorgt ervoor dat  
de hele crew weet dat duurzaam-
heid een serieus thema is.

Waar je mee kunt beginnen:

• Papierverbruik verminderen / hergebruiken 
• Werk digitaal, deel via Dropbox, Google Drive, of op eigen server
• Energieverbruik verminderen
• Materiaalverbruik verminderen / hergebruiken
• Openbaar Vervoer / Carpoolen / Elektrisch rijden stimuleren
• Afvalscheiding stimuleren
• Biologische/(deels)vegetarische catering stimuleren
• Digitale communicatie stimuleren
• Lokale oplossingen verzinnen, zodat je geen onnodige kilometers aflegt.  
• Langdurige relaties stimuleren 
• Kennis delen / innoveren 

 TIPS PREPRODUCTIE        



2726   INTERVIEW TRENT - NFI MOTION PICTURES    

0HW�KXQ�¿OP�µ/HYHQ¶�
wonnen producent Trent 
HQ�UHJLVVHXU�$QLsOOH�:HE-
ster de Green Film Making 
Competition van 2012. 
Samen hebben ze uitgebreid 
stilgestaan bij manieren om 
KHW�¿OPSURFHV�WH�YHUGXXU]D-
men. Dat resulteerde onder 
andere in lokale catering, 
een eigen mok voor ieder 
crewlid en elektrisch ver-
voer.

9ROJHQV�7UHQW�ZDV�GH� FUHZ�]LFK� HQRUP�
bewust van het duurzaam produceren, 
wat veel discussies opleverde. ‘Bijvoor-
beeld toen we in een elektrische auto 
zaten. ‘Allemaal leuk en wel’, werd er 
gezegd, ‘maar hoe vervuilend is het ei-
genlijk wel niet om zo’n auto te maken?’ 
Een hele goede vraag, maar, zeiden we, 
het mag dan belastend voor het milieu 
zijn om zo’n auto te maken, het is een 
stuk milieuvriendelijker om in te rijden.’

%HZXVW]LMQ�FUHsUHQ�HQ�JHQRHJ�WLMG�QHPHQ�
in de voorbereiding om daadwerkelijk 
samen te werken zijn belangrijke taken 

YRRU� GH� SURGXFHQW��9UDJHQ� DDQ� MH� FDVW��
leveranciers en crew om mee te doen 
in plaats van vertellen dat ze meedoen, 
helpt ze het groene gebied in te loodsen. 
‘Onze geluidsman was bijvoorbeeld al 
verkocht. Die had zelf zijn auto een jaar 
geleden weggedaan omdat hij dat onzin 
vond. Andere mensen reageerden in het 
begin wat schuchter, maar ook zij zijn 
uiteindelijk over duurzaamheid gaan na-
denken. Ook omdat ze uitgedaagd wer-
den, en zagen dat anderen  er  heel seri-
eus mee bezig waren.’ vertelt Trent. ‘En 
daarnaast’, voegt hij eraan toe, ‘kun je 
moeilijk tégen duurzaamheid zijn.’

‘Bewustzijn creëren,  
genoeg tijd nemen  
en samenwerken.’

‘Je kunt moeilijk  
tégen duurzaamheid 

]LMQ¶
INTERVIEW TRENT - NFI MOTION PICTURES



2928   INTERVIEW MARLEEN SLOT - VIKING FILM    

,Q�UHÀHFWLH�RS�KHW�JUHHQ�
¿OP�PDNLQJ�SURFHV�YLQGW�
¿OPPDNHU�0DUOHHQ�6ORW��
SURGXFHQW�YDQ�9LNLQJ�)LOP��
dat de kracht hem zit in de 
kleine dingen. Toch is het 
niet gemakkelijk om het 
duurzaam produceren van 
HHQ�¿OP�YRUP�WH�JHYHQ�

0DUOHHQ�EHQRHPW�GH�NUDFKW�YDQ�GH�
HHQYRXG��µ,N�PHUN�GDW�PHQVHQ�VRPV�
VFHSWLVFK�]LMQ�RPGDW�]H�YLQGHQ�GDW�KHW�
allemaal wel heel simpel lijkt, maar in 
die simpelheid zit juist ook de kracht 
YDQ�KHW�JURHQH�SURGXFHUHQ�¶�DOGXV�
Marleen. 

/RV�YDQ�GH�HHQYRXG�LQ�YHUDQGHULQJHQ�
LV�KHW�YHUGXXU]DPHQ�YDQ�MH�SURGXF�
WLHSURFHV�DOOHUPLQVW�HHQYRXGLJ��YLQGW�
SURGXFHQW�0DUOHHQ��$OOH�GHVNXQGLJHQ�
merken op dat je juist in de preproductie 
GH�EODXZGUXN�OHJW�YRRU�HHQ�]R�GXXU�
zaam mogelijk productieproces. ‘Maar,’ 
zo zegt Marleen ‘dit is nu juist de meest 
KHFWLVFKH�HQ�VWUHVVYROOH�SHULRGH�WLMGHQV�
het hele project.’ In deze fase is niets 
zeker en alles moet geregeld worden. 
Om daarbij ook nog rekening te moeten 
houden met duurzaamheid is ongelofe�
lijk ingewikkeld. 

Natuurlijk is het goed om te zien dat je 
YHHO�NOHLQH�GLQJHQ�NXQW�GRHQ��PDDU�KRH�
de grote omslag bij cast, crew, productie 
HQ�OHYHUDQFLHUV�PRHW�SODDWVYLQGHQ�LV�
HHQ�DQGHU�YHUKDDO��7HDP�XS�PHW�DQGHUH�
EHGULMYHQ��GDW�]RX�HHQ�RSORVVLQJ�NXQQHQ�
zijn. Je kunt ook iemand aanstellen die 
zich hiermee bezig houdt. Een stagiair 
NDQ�]LFK�QDDVW�GH�RYHULJH�NDQWRRUZHUN�
zaamheden ook bezig houden met de 
mogelijkheden die er zijn om duurzaam 
te produceren.

'H�¿OPPDNHU�GLH�YRRU�JURHQ�JDDW�PRHW�
]LFK�UHDOLVHUHQ�GDW�KHW�YHHO�WLMG�HQ�HQHU�
JLH�NRVW�RP�HHQ�GXXU]DPH�¿OPSURGXFWLH�
YDQ�GH�JURQG�WH�NULMJHQ��PHHQW�0DUOHHQ��
+HW�LV�JHHQ�NZHVWLH�YDQ�µJURWH�VWDSSHQ��
snel thuis’. Maar met kleine stapjes 
langzaamaan toewerken naar een 
JURHQH�EHGULMIVYRHULQJ�

DE HOBBELS OP
HET DUURZAME
PRODUCTIEPAD

INTERVIEW MARLEEN SLOT - VIKING FILM

FOTOGRAFIE: DINAND VAN DER WAL

µ.UDFKW�YDQ�JURHQ� 
produceren zit hem  

in kleine dingen’



3130  LOCATIE        

(ON� GHSDUWHPHQW� ZRUGW� EHwQYORHG�
door de locatiekeuze: camera, art 
departement, licht en natuurlijk de 
UHJLH�� 'H� XLWHLQGHOLMNH� NHX]H� YRRU�
je locatie maak je uiteraard op in�
houdelijke gronden, maar probeer 
GH� SURGXFWLRQHOH� DVSHFWHQ� YDQ� HHQ�
ORFDWLH�QLHW�XLW�KHW�RRJ�WH�YHUOLH]HQ��

Door een slim gekozen locatie be�
perk je je transport en bespaar je op 
decorbouw en aankleding. Let ook 
op of je ter plaatse gebruik kunt ma�
NHQ�YDQ�ZDWHU�HQ�RI�HQHUJLH��0HW�KHW�
eerste help je de catering en door 
KHW� WZHHGH� NXQ� MH� KHW� JHEUXLN� YDQ�
aggregaten tot een minimum beper�
NHQ��$OV�GLW�DOOHV�JHUHJHOG�LV��KRHI�MH�
DOOHHQ�QRJ�PDDU�YRRU�HHQ�JRHGH�DI�

YDOVFKHLGLQJ�WH�]RUJHQ��

(Bio)logische locaties
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(HQ�YDQ�GH�JURRWVWH�HQHU�
JLHYHUEUXLNHUV�ELQQHQ�MH�
SURGXFWLH�LV�YHUYRHU��GXV�
daar kun je het meest op 

YHUGXXU]DPHQ�

LESS IS MORE. PROBEER HET 
AANTAL LOCATIES ZO BEPERKT 

MOGELIJK TE HOUDEN.

TIPS
LOCATIE

Het verplaatsen van A naar B met 
alle camera’s en busjes stimuleert 
de CO2-uitstoot flink. 

• Kies voor locaties die niet te ver rei-
zen zijn. En bij voorkeur goed bereik-
EDDU�PHW�KHW�2SHQEDDU�9HUYRHU�

• Probeer je elektriciteit en stromend 
water van de locatie (of de buren) te 
betrekken. Hiermee help je de catering 
en bespaar je op energieverbruik van 
aggregaten.

• Als je op locatie draait: scheid je af-
val. Recyclebare materialen gebruiken 
heeft alleen zin als je ook aan afval-
scheiding doet. FEITEN OVER AFVAL OP EEN RIJ

EEN CREW MET GEMIDDELD 40 
PERSONEN PRODUCEERT ONGE-
VEER 15 VUILNISZAKKEN PER DAG.

GROTE BOOSDOENERS ZIJN 
PLASTIC BEKERTJES, FLESJES EN 
BORDJES. 

NA EEN DRAAIPERIODE VAN ZO’N 
20 DAGEN HEBBEN WE DUS EEN 
AFVALBERG VAN 300 ZAKKEN. 
MINIMAAL.

HET GEBRUIK VAN URINOIRS KOST 
ONGEVEER 200 LITER WATER PER 
DAG. EN OOK DAT MOET ALLE-
MAAL ERGENS GEDUMPT WOR-
DEN. 
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‘SYNC’ heet de KORT! 
van productiehuis IJswater 
Films. En het maken van 
HHQ�GXXU]DPH�¿OPSURGXFWLH�
pakten ze serieus aan. Het 
team van producent Marc 
Bary en regisseur Mari 
Sanders formuleerde van 
tevoren een aantal groene 
doelen per departement, 
GH]H�ZHUGHQ�QD�DÀRRS�JH-
evalueerd. Ook stelden ze 
een duurzaamheidsmanager 
aan, waarmee ze lieten zien 
hoe belangrijk ze het thema 
duurzaamheid vonden. 

BESPAARPUNTEN
Bewustzijn is de eerste stap, merkte IJs-
water Films. Door inzichtelijk te maken 
wat ze bijvoorbeeld precies aan elektri-
sche apparaten hadden staan in het pro-
ductiekantoor konden ze op concrete 
SXQWHQ� YHUGXXU]DPHQ�� 9HUGHU� NRFKWHQ�
ze planten voor in kantoor, om de lucht 
te zuiveren, werd er weinig geprint en 
documenten werden zoveel mogelijk di-
gitaal verstuurd. De scriptgirl gebruikte 
de app Script Supervisor voor de script 
continuïteit waarmee nog meer op papier 
werd bespaard. IJswater wil deze app 

voortaan altijd gebruiken bij producties. 
Tot slot werd er biologisch en hoofdza-
kelijk vegetarisch gecaterd en ondanks 
dat er vijf locaties waren is alles gecar-
poold. 

EEN ‘DO-GOODIEBAG’
De goodiebag was verantwoord gevuld. 
Hij werd vooraf uitgedeeld aan alle cast 
HQ� FUHZ�� PDDU� RRN� DDQ� GH� ¿JXUDQWHQ��
locatiehouders en andere medewerkers. 
Tijdens de productie had iedereen met-
HHQ� SUR¿MW� YDQ� GH� KHUYXOEDUH� ZDWHUÀHV�
van KRNWTR, van rvs en met het logo 
YDQ�,-VZDWHU�)LOPV�HURS���9HUGHU�EHYDWWH�
de ‘do-Goodiebag’ nog een biobeker van 
Watercompany, twijgpotloden van Tuyu 
en allerlei lekkere eco-snacks.

GOEDE RENTMEESTERS
De locaties van SYNC lagen allemaal 
in Geldrop, Noord-Brabant. De cast en 
crew (van 24 man) verbleef tijdens de 
draaiperiode in bungalowhuisjes in de 
EXXUW��2RN� ¿JXUDQWHQ� HQ� SURSV�ZHUGHQ�
lokaal gezocht. De locatie-eigenaren 
waren bereid om de crew gebruik te la-
ten maken van de voorzieningen, zoals 
energie, water, toiletten, parkeerplaatsen 
en de keuken. Daardoor voelde IJswater 
zich verantwoordelijk om zich als goede 
rentmeesters op te stellen, zodat de sa-
menwerking voor beide partijen tot een 
goed einde gebracht kon worden. Een 
dergelijke relatie is een stuk duurzamer 
dan wanneer je ‘alleen een studio huurt’.

MULTIFUNCTIONELE 
LOCATIE EN EEN  

GROENE GOODIEBAG

INTERVIEW MARC BARY -  IJSWATER FILMS



3736   INSPIRATIE: ID & T       

ID&T, ’s lands bekendste 
evenementenorganisator 
(onder andere bekend van  
Mysteryland, Sensation en 
Welcome to the Future), 
fungeert als best practice 
voor elke professional in de 
culturele sector die zich met 
duurzaamheid bezig houdt. 
Hakken op Thunderdome-
feesten en aandacht voor 
het milieu, gaat dat samen?

PROFESSIONEEL DUURZAAM 
BELEID
Jazeker. De organisator van wereldwij-
de dancefeesten heeft zelfs een aparte 
sustainability manager in dienst. ID&T 
vindt het belangrijk dat de mensen met 
wie ze samenwerken, zoals leveranciers, 
crew én vrijwilligers, respectvol, bewust 
en open-minded zijn. Door Julie’s Bicy-
cle, een organisatie die groene richtlijnen 
RQWZLNNHOW� YRRU� FUHDWLHYH� LQGXVWULHsQ��
]LMQ�]H�JHFHUWL¿FHHUG�PHW�WZHH�,QGXVWU\�
Green sterren (www.juliesbicycle.com).  

HERVULBARE  
KRAANWATERZAKJES
Enkele duurzame ingrepen die ID&T 
heeft doorgevoerd zijn het instellen van 
waterpunten op het festivalterrein waar 
bezoekers kraanwater kunnen tappen in 
hervulbare drinkwaterzakjes. Daarnaast 
willen ze zoveel mogelijk decoratiema-
teriaal hergebruiken, scheiden ze afval 
en bieden de verschillende festivals zo-
veel mogelijk biologisch en fair trade 
eten en drinken aan. 

ZORG GOED VOOR  
HET FESTIVALTERREIN
Daarnaast vindt ID&T het belangrijk 
om de festivallocatie beter achter te la-
ten dan hoe ze deze in eerste instantie 
aantroffen. Dit doen ze onder meer met 
behulp van vrijwillige Green Teams, die 
het goede voorbeeld geven en helpen 
met bijvoorbeeld afval sorteren. Ook 
werken ze samen met het 10000 hours 
project (www.10000hours.nl), waar vrij-
willigers zich kunnen opgeven om bij te 
dragen aan een betere leefomgeving en 
samenleving. Zo zijn er op het Mysterie-
landterrein in het Haarlemmermeersebos 
bomen geplant, heggen gesnoeid en is er 
onkruid gewied. Daarnaast knapten de 
vrijwilligers een skelterbaan op bij het 
naburige jeugdhonk en deden ze klusjes 
in de zorgmanege in de omgeving. 

/HHV�PHHU�RYHU�GH�FRPSDQ\�VRXO� 
YDQ�,'�	�7�RS�LG�W�FRP�

DUBBEL GOED  
FEESTEN MET ID&T



3938   TECHNIEK        

2S�KHW�SXQW�YDQ�FDPHUDWHFKQLHN�JDDQ�
de technische ontwikkelingen snel. De 
VWHHGV� JURWHUH� OLFKWJHYRHOLJKHLG� YDQ�
FDPHUD�FKLSV� LQ� FRPELQDWLH� PHW� GH�
OLFKWRSEUHQJVW�YDQ�OHQ]HQ��PDDNW�QLHX�
we lichtplannen mogelijk. Dit heeft tot 
JHYROJ�GDW� FDPHUDPDQ��JDIIHU� HQ� ID�
FLOLWDLU�EHGULMI���GH�]RJHQDDPGH�WHFK�
QLFDO� JROGHQ� WULDQJOH� �� JURWH� LQYORHG�
kunnen hebben op de duurzaamheid 
YDQ�MH�SURGXFWLH��%UHQJ�]H�PHW�HONDDU�
LQ�JHVSUHN�HQ�VWLPXOHHU�]H�RP�LQQRYD�

WLHYH�RSORVVLQJHQ�WH�YLQGHQ��

We moeten het toch  
van onze techniek hebben



4140   TIPS TECHNIEK       

BEKIJK OF JE DUURZAAM OPGE-
WEKTE ENERGIE AF KUNT NEMEN 
VAN EEN ENERGIELEVERANCIER 
DIE DAARIN VOORZIET.

Probeer effectief met je generator-
gebruik om te gaan. Heb je ze toch 
nodig, informeer dan naar mo-
gelijkheden voor generatoren op 
biodiesel of zonne-energie.

Bespreek het thema duurzaam�
heid met de cameracrew.  
.XQQHQ�]LM�HHQV�QDJDDQ�ZDW� 

de ontwikkelingen op dit  
JHELHG�]LMQ"

TIPS
TECHNIEK

‘Dit moet je samen doen, dwars door de 
hele sector samen optrekken. Niet met el�
kaar in competitie. En kennis delen, zo�
dat we niet steeds hetzelfde wiel opnieuw 

XLWYLQGHQ�¶

FRANK HOEVE, BALDR FILM



4342    LICHT         

En er was…
Licht

Betrek je gaffer in de preproductie bij je 
duurzame plannen. Laat hem een slim�
mer en goedkoper lichtplan uitdenken, 
zodat er niet iedere dag een complete 
lichtbus met aggregaat op diesel op de 
VHW� KRHIW� WH� VWDDQ��'HQN� QD� RYHU�ZHONH�
ODPSHQ�MH�JHEUXLNW�HQ�KHUJHEUXLN� MH�¿O�
ters. En het meest duurzame licht blijft 
WRFK� GDJOLFKW�� 3UREHHU�� DOV� GH� ¿OP� GDW�
WRHODDW�� ]RYHHO� PRJHOLMN� RYHUGDJ� WH� ¿O�

PHQ��ELM�YRRUNHXU�LQ�GH�]RPHU��
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WAT LED JE?
HET WACHTEN IS NU OP EEN LED-LAMP OP STUDIO-
STERKTE. LED-LAMPEN HEBBEN EEN VEEL HOGER 
RENDEMENT DAN GEWONE LAMPEN, WAARMEE JE 
TOT 85 % MEER ENERGIE BESPAART. DAARNAAST 
GAAN ZE TOT WEL 50 KEER LANGER MEE EN ZIJN ZE 
VOLLEDIG TE RECYCLEN.

Realiseer je dat hoe eerder je de  
gaffer bij de voorbereiding betrekt, 
hoe efficiënter het lichtplan wordt. 
Als gevolg daarvan hoeft er weinig  
apparatuur ‘voor de zekerheid’ naar 
de set te worden meegenomen. 

2YHUZHHJ�/('�ODPSHQ� 
bij bepaalde shots. 

*HEUXLN�UHÀHFWLHVFKHUPHQ� 
en spiegels om optimaal gebruik  

te maken van de zon en  
het bijbehorende daglicht.

%HQ�MH�QLHW�DDQ�KHW�¿OPHQ"�'RH�GH�
lampen uit. De twee minuten die 
het duurt om ze weer aan te zetten, 
maken het verschil niet. Het half 
uur dat ze uitstaan wel.

Ook lichtplannen kun je digitaal  
maken en opslaan, bijvoorbeeld als 
JPG. Check bijvoorbeeld 
ZZZ�OLJKWQLQJGLDJUDPV�FRP�FUHDWRU��

 Er hangt gratis en grote 
HMI in de lucht. Maak 
]RYHHO�PRJHOLMN�JHEUXLN�
YDQ�KHW�GDJOLFKW��'DW�
]RUJW�YRRU�HHQ�HQRUPH�
EHVSDULQJ�RS�GH�KXXU�YDQ�

lampen.

WWW.LIGHTNINGDIAGRAMS.COM/CREATOR

Hergebruik je filters 
en beperk het  
tapegebruik.
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‘Lampen op de  
zijramen, stekker in de 
DXWR�HQ�NDUUHQ�PDDU¶

INTERVIEW DAAN DE BOER.  
GAFFER VAN O.A. VAN GODS LOS,  

CORNEA EN TAL VAN COMMERCIALS

Hoe kun je beter omgaan 
PHW�OLFKW"�'DW�LV�GH�EHODQJ�
ULMNVWH�YUDDJ�GLH�'DDQ�GH�
Boer bezighoudt. Volgens 
hem staat een belichting 
maken die inhoudelijk bij 
GH�VIHHU�YDQ�GH�VFqQH�SDVW�
YRRURS��µ'DDUQDDVW�PRHW�
KHW�NORSSHQ�PHW�KHW�¿QDQ�
ciële plaatje, wil je de ac�
teurs bewegingsruimte ge�
YHQ�HQ�PRHW�KHW�JHOXLGVDUP�
zijn. En dat alles natuurlijk 
in een rap tempo.’ En daar 
komt nu dus een nieuwe 
factor bij: zo duurzaam  
mogelijk produceren.

VAN TE VOREN PLANNEN
Daan de Boer noemt licht een enorme 
energieverbruiker en stelt dat dit een 
onderdeel is waar veel te winnen valt. 
‘Maar dat begint al bij opnameleiding en 
productie. Wanneer je een scène op loca-
tie van te voren goed bespreekt en plant, 
kun je misschien met minder middelen 
een beter resultaat boeken.’ En dus is 
de locatiekeuze van groot belang als het 
gaat om energie besparen op het licht-
departement.  

KARAKTER VAN DE LAMP
Als het gaat om energie besparen op be-
lichting valt er bij nacht-exterieurs en 
opnames in de studio het meeste winst 
te behalen. Want bij dagopnames ben je 
teveel afhankelijk van de zon, zegt Daan. 
‘Bovendien zijn de moderne camera’s 
zo gevoelig dat lichtopbrengst meestal 
niet het issue is, maar het karákter van 
de lamp. Televisiestudio’s gebruiken wel 
eens 5kW’s met een aangepaste 2kW 
bulb erin. Dat zouden we ook vaker bij 
¿OPRSQDPHV�NXQQHQ�GRHQ��=R�KHE�MH�GH�
opbrengst en stroomverbruik van een 
2kW met het karakter en lensoppervlak 
van een 5kW.’



4948   INTERVIEW DAAN DE BOER- BELICHTER    

LED: PANELS, FRAMES  
EN SIGARETTENAANSTEKER- 
AANSLUITINGEN
De ontwikkelingen op het gebied van 
LED worden door de belichter op de voet 
gevolgd. ‘Tot voor kort was de kleur-
afwijking het voornaamste ‘groene’ aan 
LED.’ Met andere woorden, daar had je 
LQ�GH�¿OPLQGXVWULH�QLHW�]RYHHO�DDQ��0DDU�
de LED-technologie is sterk ontwikkeld. 
Daan is ervan overtuigd dat je LED nu 
in veel gevallen prima kunt inzetten: ‘Het 
spectrum van de LED begint langzamer-
hand goed genoeg te worden, waardoor 
dit steeds meer een serieuze optie wordt. 
Een plakje ham of een model zou ik er 
nog steeds niet mee uitlichten maar scè-
nes waarbij je iets meer marge hebt wel.’ 
Daan is geïnteresseerd in de mogelijkhe-
den van LED en experimenteert hier daar-
om veel mee. Hij vertelt dat veel LED’s 
nu gebruikt worden als kleine bron, zoals 
bij een litepanel. De oppervlakte is dan 30 
x 30 cm of bij de celeb 30 x 60. Daardoor 
blijft het een relatief harde bron. Zelf heeft 
hij veel kleine lampen gemaakt die hij 
met name gebruikt bij nachtscènes in au-
to’s, zonder de beschikking over een Low 
Loader. ‘Dan plak ik ze op de zijramen of 
op de voorruit, stroom aansluiten op de  
sigarettenaansteker-aansluiting en karren 
maar!’ 

Momenteel onderzoekt hij de mogelijk-
heden met LED-frames, want wanneer je 
de lampen door een frame gebruikt maak 
je het licht zachter. ‘Die bouw ik in Chi-
mera softboxen. Door een medium soft-
box te gebruiken van 90 x 120 cm krijg je 
een mooie bron waarmee je kunt lopen. 
Want zo’n unit loopt ongeveer vier uur op 
HHQ�9�ORFN�EDWWHULM�¶

PLASMA: NIEUWE LICHTBRON 
MET EEN AUTHENTIEK  
KARAKTER
Niet alleen van LED verwacht Daan veel, 
maar ook van plasma, als het gaat om het 
duurzamer maken van het productiepro-
FHV�YDQ�¿OP�� µ+HW�NDUDNWHU�YDQ�GLW� OLFKW�
lijkt meer op de oudere lichtbronnen. 
Plasma heeft een dubbele lichtopbrengst 
ten opzichte van LED.’ Ook weet hij dat 
SODVPD�LQ�GH�9HUHQLJGH�6WDWHQ�QX�DO�JH-
bruikt wordt bij straatverlichting, dus 
ELM�KHW�JURWHUH�¿OPOLFKW�]DO�HU�RS�WHUPLMQ�
eerder gekozen worden voor plasma dan 
voor LED, denkt Daan.
En de belichter ziet meer duurzame ma-
nieren om het energieverbruik op de set 
terug te dringen, zoals de lampen uit doen 
tijdens de lunch en geen generator laten 
ORSHQ�YRRU�DOOHHQ�GH�YLGHR�DVVLVW��µ9HUGHU�
het dubbelzijdig printen van callsheets, 
TL-verlichting in plaats van Spacelights 
en carpoolen natuurlijk. Of gewoon lek-
NHU�RS�GH�¿HWV�¶

µ:DQQHHU�MH�HHQ�VFqQH�RS�ORFDWLH� 
YDQ�WH�YRUHQ�JRHG�EHVSUHHNW�HQ�SODQW��
kun je misschien met minder middelen 

een beter resultaat boeken.’



5150  ART DEPARTMENT       

Staat je goed, zo’n groen decor

%LM� PDQLHUHQ� RP� MH� VHW� WH� YHUGXXU]D�
PHQ�NXQ�MH�GHQNHQ�DDQ�KHW�JHEUXLN�YDQ�
duurzame materialen of materialen die 
het milieu minder belasten. En het her�
JHEUXLNHQ�YDQ�RXGH�VWXNNHQ�LQ�KHW�

ERXZHQ�YDQ�HHQ�VHW��
.LH]HQ�YRRU�GH�MXLVWH�PHQVHQ�LV�KLHU�DO�
lesbepalend. Ga het gesprek aan met 
MH�KHDG��HQ�OHYHUDQFLHUV�RYHU�KRH�]LM�WH�
werk gaan en welke duurzame oplos�

singen zij kunnen bieden. 



5352  TIPS ART DEPARTMENT      

Maak gebruik van bestaande locaties 
en ruimtes.

Toch zelf een set bouwen? Gebruik 
materialen met een milieukeurmerk, 
zoals FSC-hout en milieuvriendelijke 
verf en denk aan je afval. 

ALS JE OP ZOEK BENT NAAR PROPS 
ZIJN ER DIVERSE FACEBOOKGROE-
PEN WAAR JE TERECHT KUNT. BIJ-
VOORBEELD ADA (ART DEPART-
MENT AMSTERDAM). EN VERGEET 
SITES ALS MARKTPLAATS NIET. 

Voor zover mogelijk, probeer te  
huren in plaats van te kopen. 

Gebruik schroeven in plaats van 
spijkers of lijm, zodat bouwmateriaal 
makkelijk hergebruikt kan worden.

TIPS
ART DEPART-

MENT

Hergebruik oude  
decorstukken.

Plan je ritjes om spullen op te halen ef�
¿FLsQW�HQ�LQ�RYHUOHJ�PHW�SURGXFWLH��RP�WH�
YRRUNRPHQ�GDW�HU�GXEEHOH�ULWMHV�JHPDDNW�
worden; ook in het art department geldt 
GDW�WUDQVSRUW�HHQ�EHODQJULMNH�YHUYXLOHU�LV��

Reduce, Reuse & Recycle de gebruikte 
rekwisieten of decorstukken. 

Of doneer ze aan de kringloopwinkel of 
scholen, toneelhuizen of een goed doel.
Jeugdhonken zijn ook erg blij met  
gebruikt hout. Kunnen ze weer hutten 
mee bouwen. 

Vergelijk producten op www.goodguide.com.



5554   INTERVIEW ROB BOS - ECO-LOGISCH     

GEWOON DOEN
Rob Bos is erg te spreken over mensen 
die het gewoon doen, die niet te veel 
kijken naar wat er niet kan. ‘Elektrisch 
rijden kan niet, want het gaat niet hard 
genoeg, kan niet genoeg gewicht mee, 
kan niet in de vrieskou. Onzin. En als 
het dan niet kan, zien we het dan wel 
weer.’ Dat is volgens Bos ook de beste 
manier om de green wave verder te laten 
uitrollen. Met enthousiaste verhalen én 
door te laten zien dat het kan. Met die 
insteek begon Bos in 2007 ook met Eco-
Logisch in Amsterdam. Hij is wars van 
geitenwollen sokken. Geen kleinschalig 
idealisme, maar een duurzame onderne-
ming op pragmatische wijze groots aan-
pakken. 

KOST DAT EIGENLIJK?
Is decorbouwen niet heel duur als je 
ecologisch hout en dergelijke gebruikt? 
‘Dat valt eigenlijk mee. Kijk, de prijzen 
van grondstoffen zijn de laatste jaren 
enorm gestegen. De reguliere producten 
worden duurder. Dus de prijzen komen 
steeds meer naast elkaar te liggen. Of het 
is gelijk, of het zit er tot 5 à 7 % boven.’

POPULIERENTRIPLEX IN PLAATS 
VAN HARDHOUT
Decorbouwers kunnen bij hem terecht 
voor allerlei soorten hout, gereedschap 

en verfmateriaal.  Over het algemeen ge-
bruikt het Art Department veel materiaal 
en het meeste is niet milieuvriendelijk. 
Bos vertelt: ‘Neem het hout dat meestal 
ZRUGW� JHEUXLNW�� 9DDN� LV� GDW� WULSOH[� RI�
PXOWLSOH[�� 9HHO� PHQVHQ� ZHWHQ� QLHW� GDW�
dit gemaakt is van hardhout. Wij verko-
pen ook triplex en multiplex maar dan 
van populierenhout. Dat is een stuk beter 
voor het milieu, want in tegenstelling tot 
hardhout is populierenhout afkomstig uit 
(XURSD��KHW�LV�)6&�JHFHUWL¿FHHUG�HQ�KHW�
komt uit gebieden met herplanting.’

VOORS EN TEGENS VAN  
MILIEUVRIENDELIJKE VERF
9HUI�LV�ZHHU�HHQ�DQGHU�YHUKDDO��9ROJHQV�
Rob hangt het erg af van de situatie, of 
milieuvriendelijke verf beter is of niet. 
‘Kijk, in milieuvriendelijke verf zitten 
JHHQ�RSORVPLGGHOHQ�HQ�FKHPLFDOLsQ��'LH�
zijn ooit in verf gegooid omdat het alle-
maal snel, snel, snel, moest. Snel drogen, 
snel overschilderbaar. Milieuvriendelij-
ke verf duurt gewoon langer met drogen. 
Dus nee, dat is niet altijd handiger. Maar 
daarentegen hebben we gemerkt dat mi-
lieuvriendelijke verf tot 30 % beter dekt 
op sterk gepigmenteerde oppervlakken. 
Dat komt door de lijnolie die erin zit, die 
reageert op pigment en dat zorgt voor 
een betere hechting. Mooi toch, zo’n oud 
procedé.’

µ0LOLHXYULHQGHOLMN�ERXZHQ�LV�QLHW�WRW�QDXZHOLMNV� 
duurder dan regulier bouwen.’

$PVWHUGDPPHU�5RE�%RV�LV�GH�HLJH�
QDDU�YDQ�GH�HFRORJLVFKH�ERXZPDUNW�
HQ�ZHEVKRS�(FR�/RJLVFK��+LM�OHYHUW�
YHHO�PDWHULDDO�DDQ�DUFKLWHFWHQ�HQ�

DDQQHPHUV��PDDU�RRN�DDQ�$UW�'LUHF�
tors en decorbouwers. 

INTERVIEW ROB BOS - ECO-LOGISCH



5756   KLEDING EN STYLING                

)DVKLRQ� HQ� ¿OP� JDDQ� KDQG� LQ� KDQG��'DQ�
KHEEHQ�ZH�KHW�QLHW�DOOHHQ�RYHU�GH� MXUNHQ�
SDUDGH� WLMGHQV� GH�2VFDUV��PDDU� RRN� RYHU�
GH�NOHGLQJ�GLH�LQ�GH�¿OPV�ZRUGW�JHGUDJHQ��
HQ�GH�LQYORHG�GLH�GDW�KHHIW�RS�KHW�KHHUVHQGH�
PRGHEHHOG��'H�¿OPLQGXVWULH�NDQ�YHHO�OHUHQ�
YDQ�GH�PRGH�LQGXVWULH�DOV�KHW�JDDW�RP�LQQR�
YDWLHYH�RSORVVLQJHQ�PHW�NOHGLQJ��'HQN�DDQ�
leasejeans, biologisch afbreekbare schoe�
nen en fair trade fashion. En we wachten 
PHW�VPDUW�RS�KHW�HHUVWH�PHUN�¿OPPDNH�XS�
GDW�HULQ�VODDJW�HHQ�JRHGH�HFRORJLVFKH�YDUL�

DQW�RS�GH�PDUNW�WH�EUHQJHQ��

WEAR FAIR  
WITH FLAIR

.OHGLQJ

&
6W\OLQJ



5958   KLEDING EN STYLING TIPS               

FINALISTEN VAN DE GREEN FILM MA-
KING COMPETITION 2012 TITIA RIETER 
EN ANDRÉ BOS WERKTEN VOOR HUN 
FILM ‘GESLAAGD’ SAMEN MET DR. 
HAUSCHKA, PRODUCENT VAN NATUUR-
COSMETICA. HUN MAKE-UP WERD GE-
BRUIKT IN DE FILM EN DAT LEVERDE ZE 
EXTRA PR OP. 

• Er bestaan ook ecologische  
 wasmiddelen, zonder fosfor  
 en andere belastende onderdelen.

��9RRUNRP�JHEUXLN�YDQ�QLHXZ��
 materiaal gemaakt van petroleum,  
 zoals vinyl en polyester.

• Doneer kleding aan het einde van  
 de productie, of hergebruik het.

6WHP�PHW�MH�VW\OLVW�DI�KRH�MH�
zo duurzaam mogelijk kunt 
kleden en daag hem of haar 
XLW�]LFK�WH�YHUGLHSHQ�LQ�GH�
ZHUHOG�YDQ�HFR�IDVKLRQ�

Denk na over partijen die interessant 
zijn voor een samenwerking. Voor 
sponsoring of product placement. 
Bijvoorbeeld een eco-kledingmerk of 
een producent van milieuvriendelijke 
make-up.

KLEDING EN 
STYLING TIPS

Weleda, Aveda, Dr. Hauschka, The Body Shop, Eco Favourites, 
Scotch Naturals, NVEY, Mádara, VOYA, One Love Organics, Logo-
na, Earth-Line, Absolution. De lijst met milieuvriendelijke make-up 
is lang en groeit nog elke dag.

Milieuvriendelijke filmmake-up, dat bestaat helaas nog niet. 
Maar wel kun je ecologische varianten kopen van artikelen zo-
als lotion, tissues, remover, wattenschijfjes en wattenstaafjes.

• Productiehuis IJswater Films gebruikte de cosmeticamerken 
Make-Up Studio en John v. G. Weliswaar niet ecologisch, maar 
in ieder geval niet op dieren getest. 

��+RX�OHJH�ÀHVMHV�QDJHOODN�DSDUW��GLH�KRUHQ�QLHW�LQ�GH�SUXOOHQEDN�
maar bij het Klein Chemisch Afval.



6160  STUDIO JUX, OAT SHOES EN MUD JEANS    

MUD Jeans: Wil je mijn broek  
leasen?

*HKHHO�LQ�OLMQ�PHW�GH�¿ORVR¿H�YDQ�FLUFXODLUH�HFRQRPLH�KHHIW
het jeansmerk Mud Jeans in hun business model het concept
‘eigendom’ opnieuw vormgegeven. Bij Mud Jeans koop je

geen broek, maar je leaset hem voor €5 per maand. Na een 
jaar lever je de broek weer in. Zodat iemand anders hem weer 
kan lenen en jij een nieuwe broek kunt uitkiezen. Het hele 
jaar kun je gebruik maken van de reparatieservice, en als 
er na een jaar echt niets van is overgebleven,  recyclet Mud 

Jeans de stof om er weer een nieuwe broek van te maken.  

Studio JUX: My Nepali Tailor  
is a Rockstar! 

In 2012 won Studio JUX de Green Fashion Competition. 
Jux is het Duits voor lolletje en dat is precies het motto van  
Studio JUX: Mode moet leuk zijn. Om te hebben, om te 
dragen, om te ontwerpen en (misschien wel vooral) om te  

maken. En ook eerlijk en eco.

Bij Studio JUX laten ze zien hoe het ook kan. Ze gebrui-
ken uitsluitend verantwoorde materialen, zoals hennep, ge-
recycled polyester, bamboo, gerecycled leer en biologisch 
katoen. En ook de productie en de verpakking is zo ener-
gie- en materiaalzuinig mogelijk. De meeste kleding wordt 
gemaakt in Nepal, waar hun slogan My Nepali tailor is a 

rockstar vandaan komt.
 

9LD� HHQ� QXPPHU�V\VWHHP� LQ� GH� ODEHOV� NXQ� MH� ]LHQ� ZHONH�
‘rockstar’ jouw JUX kledingstuk gemaakt heeft. Kijk op 
ZZZ�VWXGLRMX[�FRP�KDQGVKDNH�RP�WH�]LHQ�ZHONH�WDLORUV�HU�

schuilgaan achter jouw kledingstuk.

OAT shoes: 
Sneaker en bos bloemen  

in één! 

OATshoes zijn stijlvolle goed zittende gympen met een bo-
nus. Als je ze afgedragen hebt, begraaf je ze. De schoenen 
zijn biologisch afbreekbaar en in de tong zitten zaadjes die 

uitgroeien tot een weelderig boeket. 
Check www.OATshoes.com voor meer info.

OATSHOES.COM



6362   VERVOER        

5XLP�����YDQ�GH�FDUERQ�IRRWSULQW�YDQ�
MH� SURGXFWLH� NRPW� GRRU� GH� YHUYRHUVEH�
wegingen. Met enkele aanpassingen kun 
je de CO2� XLWVWRRW� YDQ� MRXZ� SURGXFWLH�
YHUPLQGHUHQ�� 'DDUELM� NXQ� MH� RS� WZHH�
YHUVFKLOOHQGH�PDQLHUHQ�YHUGXXU]DPHQ�

�� 9HUYRHUVPLGGHOHQ� YHUDQGHUHQ�� NLHV�
YRRU�HOHNWULVFK�RI�K\EULGH��29�RI�GH�¿HWV�
�� 9HUYRHUVEHZHJLQJHQ� YHUPLQGHUHQ��
door een slimme locatiekeuze en door 
DI� WH� GZLQJHQ� GDW� LHGHUHHQ� JRHG� YRRU�
bereid op de set komt – zodat de runner 
QLHW�KDOYHUZHJH�GH�GDJ�RS�HQ�QHHU�PRHW�

YRRU�HHQ�YHUJHWHQ�URGH�MXUN��
&DUSRROHQ�YDOW�RRN�RQGHU�GH]H�VWUDWHJLH��

(Q�RRN�KLHU�VWDDW�RI�YDOW�DOOHV�ZHHU�PHW�
goede communicatie naar de crew.

We like to move it, move it



6564

‘Doorbreken is het kernwoord.  
Hoe doorbreek je de stugge hou�
GLQJ��GH�LQJHVOHWHQ�JHZRRQWH�YDQ�
1HGHUODQGVH�¿OPVHFWRU"�0HQVHQ�LQ�
deze sector hebben doorgaans geen 
UXLPWH�LQ�KXQ�GUXNNH�EHVWDDQ�YRRU�
XLW]RRPHQ�HQ�PHHU�UHÀHFWLH��

Hoe krijg je mensen enthousiast 
genoeg om daar toch mee aan de 
JDQJ�WH�JDDQ"�'DW�LV�GH�XLWGDJLQJ�¶

HANS DE WOLF - KEYFILM

  TIPS VERVOER        

DE HELE WERELD ROND? ZONDER VLIEGTUIG?
DAT DAT KAN BEWEES DE BRIT GRAHAM HUGHES. AFGE-
LOPEN VIER JAAR BEZOCHT HUGHES ALLE SOEVEREINE 
STATEN TER WERELD. PER BOOT, TREIN, OF BUS. EN DAT 
MET EEN BUDGET VAN € 75 PER WEEK. WIJ ZIJN BENIEUWD 
HOEVEEL CO2-UITSTOOT HIJ BESPAARD HEEFT. CHECK 
ZIJN SITE OP WWW.THEODYSSEYEXPEDITION.COM. 

www.greenfilmmaking.nl/vervoer

TIPS 
VERVOER

• Stimuleer cast en crew om daar waar mo-
gelijk met de fiets te komen. Is het met de 
fiets te ver? Dan het openbaar vervoer. Kies 
je locaties er op uit. 

• Als mensen met de auto komen, vraag ze 
dan om te carpoolen. Gebruik hiervoor bij-
voorbeeld de app Toogethr. 

• Ga je vervoer huren? Overweeg een hy-
bride auto, de meeste verhuurbedrijven 
hebben ze wel in hun assortiment zitten.

• Elektrisch rijden is natuurlijk helemaal 
mooi. Kijk voor een huurauto bij The New 
Motion of E-Rental.

• Als elektrisch rijden niet mogelijk is of on-
handig, bedenk dan dat er ook auto’s rond-
rijden op biodiesel. Dit is eveneens klimaat-
neutraal en je kunt gewoon 400 of 500 km 
op een tank rijden. 

• En heb je een VIP die vervoerd moet wor-
den om en rond Amsterdam? Dan kun je 
kiezen voor een elektrische taxi.

• Stimuleer je crew om zelf met duurzame 
oplossingen te komen en ga in gesprek met 
je verhuurbedrijf wat zij op dit gebied voor 
je kunnen betekenen.

• Je zou je crew ook een beloning kunnen 
bieden als ze met het OV gaan, of carpoolen

• Of biedt de crew fietsen aan op locatie 

• Op dit moment wordt er veel subsidie 
verstrekt aan projecten die aantonen dat ze 
duurzaam rijden bevorderen en toepassen. 
Meer info? Check www.greenfilmmaking.nl/
vervoer  

• Maak een goed transport�
SODQ�]RGDW�MH�]R�HI¿FLsQW�

mogelijk werkt.



6766  CATERING        

Filmcrews maken lange dagen, werken hard 
HQ� YHUZDFKWHQ� GDQ�RRN� HHQ� OHNNHUH�� JH]RQGH�
HQ� YRHG]DPH� PDDOWLMG�� $DQ� GH� FDWHUDDU� GH�
WDDN�RP�HONH�GDJ�PHW�HHQ�RULJLQHHO�HQ�JHYD�
rieerd menu te komen. Een gemiddelde speel�
¿OP�EHVWDDW�XLW� WZLQWLJ�WRW�GHUWLJ�GUDDLGDJHQ��
GRRUJDDQV� YHUGHHOG� RYHU� DQGHUKDOI� WRW� GULH�
maanden. Dus dat betekent minimaal zestig 
YHUVFKLOOHQGH�PDDOWLMGHQ�YRRU�HHQ�FDVW�HQ�FUHZ�
EHVWDDQGH�XLW�]R¶Q�GHUWLJ�WRW�YHHUWLJ�PDQ��'DW�
YHUJW�HHQ�VXSHUVWUDNNH�SODQQLQJ�HQ�YHHO�FUHD�
WLYLWHLW���

:DW�GH�PHHVW�GXXU]DPH�NHX]H�LV��LV�QLHW�DOWLMG�
HHQYRXGLJ�� 0DDU� DOV� MH� MH� EHZXVW� EHQW� YDQ�
NHXUPHUNHQ��GH�KHUNRPVW�YDQ�YRHGVHO�HQ�ZHHW�
wat in welk seizoen groeit, kom je al een heel 
HLQG��'RRU�VOLP�WH�NLH]HQ�KHE�MH�GLUHFW�LQYORHG�
RS�GH�YHUPLQGHULQJ�YDQ�&22�XLWVWRRW��DIYDO�HQ�
transportkilometers, ontbossing en afbraak 
YDQ�KHW�HFRV\VWHHP�HQ�EHYRUGHU�MH�HHUOLMNH�DU�
EHLGVRPVWDQGLJKHGHQ��(Q�GH�ERQXV�YRRU�MRX"�
(HQ�VPDDNH[SORVLH�RS�MH�ERUG��



6968   TIPS CATERING       

/DVW�EXW�QRW�OHDVW��,QIRUPHHU�GH�FUHZ�� 
9HUWHO�]H�RYHU�MRXZ�YLVLH�HQ�NHX]HV��

��9RHGVHO�RYHU"�0DDN�GRJJ\EDJV�YRRU�
GH�FDVW�HQ�FUHZ��9RRUDO��KDUWLJH��WDDUWHQ�
en dergelijke kunnen prima nog even 
bewaard worden. Of gebruik je overge-
bleven voedsel in een volgende maal-
tijd, maar gooi nooit iets weg.

• Afval scheiden. Papier, plastic, glas, 
GFT, alles gaat in een aparte bak. En 
maak verpakkingen zo plat mogelijk, 
dan kan er meer afval in een vuilniszak.

• Gebruik geen wegwerpservies, maar 
(tweedehands) servies dat kan worden 
afgewassen.

• Toch wegwerp? Kies dan voor recy-
clebare bekertjes, bordjes en houten 
bestek. Bijvoorbeeld van biofutura.nl.

• Gebruik biologisch afbreekbare af-
wasmiddel en schoonmaakmiddelen.

• Kook je op locatie? Zoek van 
tevoren uit of er een boer in de 
buurt is met een landwinkel of een 
andere lokale (biologische) leve-
rancier.

��3ODVWLF�ÀHVMHV�ZDWHU�]LMQ�XLW�GHQ�
boze. Afval, transportkilometers, 
CO2-uitstoot, where to begin? 
Kraanwater is veel goedkoper en 
beter voor het milieu. 

• Geef afgepaste porties aan de 
eters. Mensen hebben de neiging 
RP�WHYHHO�RS�WH�VFKHSSHQ�PHW�DOV�
UHVXOWDDW�GDW�HHQ�GHHO�YDQ�KHW�HWHQ�
in de prullenbak belandt. Voor een 
tweede portie komen mag natuur�
lijk altijd.

• Let op keurmerken zoals het vis-
keurmerk MSC, Fair Trade, Beter 
Leven en EKO.
��9RHU�HHQ�YOHHVOR]H�GDJ�LQ��]LH�RRN�
meatlessmonday.com. 
• Snij zelf je groenten en je vlees. 
9RRUJHVQHGHQ�SURGXFWHQ�EHVSDUHQ�
iets meer tijd maar zijn duurder, 
leveren meer verpakkingsmateriaal 
op en de kwaliteit is vaak minder 
goed.

TIPS VOOR  
DE ECO- 

CATERAAR

• Gebruik seizoensproduc�
WHQ��6PDDNYROOHU��JRHGNRSHU�
pQ�PLOLHXYULHQGHOLMNHU��



7170   TIPS CATERING       

...eén koe jaarlijks net zoveel broei-
kasgassen uitstoot als twee Opels, een 
0HUFHGHV��HHQ�9ROYR�����HQ�HHQ�6PDUW"�
4,5 auto dus, oftewel een totale rit van 
70.000 km.
 
...de veehouderij wereldwijd voor 18% 
bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgas-
sen (CO2, methaan en lachgas)? Dat is 
net zoveel als de transportsector.

...de 450 miljoen dieren die in Nederland 
worden gehouden voor de voedselindus-
trie 70 miljard kilo mest produceren? 
Deze mest - met stikstof, ammoniak en 
fosfaat - verzuurt het Nederlandse land-

schap en zorgt ervoor dat planten-  
en insectensoorten verdwijnen.

...door een jaar lang wekelijks één dag 
minder vlees te eten je ook veel water 
bespaart? Zo vereist de productie van 
een kilo rundvlees in totaal 15.000 liter. 
Door een jaar lang één keer per week je 
biefstukje te laten staan bespaar je dus 
97.500 liter water!

...met het water dat verbruikt wordt voor 
de Nederlandse rundvleesconsumptie, 
een derde van de hele wereldbevolking 
een jaar lang in haar drinkwaterbehoefte 
kan worden voorzien?• Taste the Waste (2010)

• We feed the World (2005)

• How many people can live  

 on planet Earth? (2009)

• Dive! (2010)

• Food Inc. (2008)

• Our daily bread. (2005)

• Groente en fruitkalender (iPhone 
en Android). Door groente en fruit 
van het seizoen te kopen bespaar je 
geld én foodmiles. 
• Weggooitest (alleen voor iPhone). 
Hoeveel kilo’s (en euro’s) gooi jij elk 
jaar weg?
• VISwijzer (iPhone en Android) 
Welke vis is oké om op te eten en 
welke laten we lekker zwemmen? 

FilmTips

Wist je dat...

Handige apps  
voor als je inkopen  

gaat doen. 

(WHQ� KRRUW� ELM� KHW� ¿OPHQ��
PDDU� HU� ]LMQ� RRN� YHHO� ¿OPV�
yYHU�HWHQ�HQ�GXXU]DDPKHLG��
&KHFN�GH]H�¿OPV�YRRU�LQVSL�

ratie.

WAT ZIJN FOODMILES? 
HET AANTAL KILOMETERS DAT EEN PRODUCT MOET AFLEGGEN 
VOORDAT HET BIJ JOU OP JE BORD LIGT. BANANEN EN VICTORIA-
BAARS HEBBEN MEER FOODMILES DAN BOSPEEN EN NOORDZEE-
SCHELVIS. HET DOEL IS NATUURLIJK OM HET AANTAL FOODMILES 
ZO LAAG MOGELIJK TE HOUDEN. 
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DE REGELS VAN SPEK & BONEN
Esther hanteert een aantal vuistregels om 
zo duurzaam mogelijk te koken en de 
bijdrage aan de afvalberg te verkleinen. 
Naast koken met biologische producten 
is afval scheiden daar één van. ‘Ik denk 
dat de meeste cateraars dat niet doen. 
9RRUDO�QLHW�DDQ�KHW�HLQGH�YDQ�GH�GDJ��,N�
heb er ook niet altijd zin in, maar ik kan 
het niet over m’n hart verkrijgen om dat 
niet te doen.’ 

6OLP� LQNRSHQ� LV� RRN� ]RLHWV�� 9ROJHQV� 
Esther kun je beter ‘nee’ verkopen en ie-
mand wijzen op wat je nog wel hebt, dan 
heel veel neerzetten, met als gevolg dat 
je heel veel weg moet gooien. Bij Spek 
& Bonen rekenen ze de inkoop van tevo-
ren helemaal uit. Eten dat overblijft gaat 
in een soep, of in de salade. Kwestie van 
creatief zijn. 

9HUGHU�VQLMGHQ�(VWKHU�HQ�FRQVRUWHQ�DOOHV�
zelf, in plaats van producten voorgesne-
den te laten bezorgen. Ze hebben zon-
nepanelen voor energie en water, recy-
FOHEDUH�NRI¿HEHNHUWMHV�HQ�]H�]LMQ�]XLQLJ�
met het gebruik van water. ‘Je gewoon 
bewust zijn van dingen, daar gaat het  
eigenlijk om.’

En anderen er bewust van maken, van 
wat ze eten en drinken. Esther en haar 
collega’s staan achter de tafel om op te 
scheppen en melden altijd dat ze met 
biologische producten hebben gekookt. 
Dit zo duidelijk communiceren is ook 
een goede manier om je te onderschei-
den. 

SRV-MAN IN ZEELAND 
En soms gaan dingen anders dan je wil. 
Esther herinnert zich een productie in 
Zeeland die ze caterde. Een scène werd 
omgegooid waardoor er in plaats van 
��� ¿JXUDQWHQ� LQHHQV� ���� ¿JXUDQWHQ� RS�
kwamen dagen! Alle inkopen waren al 
gedaan, en nu moesten ze hals over kop 
QDDU� GH� SODDWVHOLMNH� 659�PDQ� RP� GDDU�
de voorraden aan te vullen. ‘En die had 
geen biologische producten, omdat nie-
mand in de omgeving daarin geïnteres-
seerd was. Maar ja, mensen moeten toch 
eten. Gelukkig komt dit soort dingen niet 
vaak voor.’ 

ENTHOUSIASTE REACTIES
Spek & Bonen bouwt haar eco-principes 
steeds verder uit: ‘Sinds de laatste twee 
¿OPV�NRRN�LN�HONH�ZHHN�ppQ�NHHU�YHJHWD-
risch, een meatless monday of een veg-
gie friday. Dit overleg ik wel eerst met 
de producent, die het weer met de regie 
overlegt. Tot nu toe zijn de mensen en-
thousiast.’ 

‘Eén keer per week  
HHQ�0HDWOHVV�0RQGD\� 
RI�9HJJLH�)LGD\¶�

2S�GH�VHW�YDQ�9LQJHUV��GH�.257��
¿OPSURGXFWLH�YDQ�+DEEHNUDWV�� 

YHU]RUJW�(VWKHU�$NNHUKXLV�YDQ�6SHN�
	�%RQHQ�GH�FDWHULQJ��'H�5RWWHU�

damse wil zo duurzaam en biologisch 
mogelijk koken. ‘Ik probeer alles 
ELRORJLVFK�LQ�WH�NRSHQ��]RDOV�YOHHV��

]XLYHO�HQ�NRI¿H�¶�

INTERVIEW ESTHER AKKERHUIS -
SPEK & BONEN
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Na de preproductie, waarin alle ‘groene’ 
doelen zijn geformuleerd en duurzame op�
lossingen in werking zijn gezet, wacht de 
producent een andere taak. Nu is het zaak 
GH�FUHZ�WH�EOLMYHQ�PRWLYHUHQ�WLMGHQV�KHW�SUR�
FHV�� /DDW� GH� YHUVFKLOOHQGH� GHSDUWHPHQWHQ�
]LHQ� KRH� MH� KXQ� VXJJHVWLHV� KHEW� YHUZHUNW��
En herinner je crewleden eraan dat ze mee�
werken aan een unieke productie, waarin 
ze kennis op doen die ze mee kunnen nemen 
QDDU� HHQ� YROJHQGH� VHW�� $OV� OHLGHU� YDQ� GLW�
YHUDQGHULQJVSURFHV� IXQJHHU� MH�DOV�VFKDNHO�
WXVVHQ� GH� YHUVFKLOOHQGH� GHSDUWHPHQWHQ� HQ�
FR|UGLQHHU�MH�ZDQQHHU�HU�RYHUODS�RQWVWDDW��
%LMYRRUEHHOG�ELM�GH�VDPHQZHUNLQJ�PHW� ID�
FLOLWDLUH�EHGULMYHQ�RI�YHUYRHUVVFKHPD¶V��2S�
die manier blijft duurzaam produceren een 
OHYHQGLJ�WUDMHFW�GDW�FRQWLQX�YDQ�QLHXZH�LQ�
SXW�ZRUGW�YRRU]LHQ��

Coördineren en 
bruggen bouwen

Op al deze gebieden kun je samen met je 
team concrete haalbare doelen stellen, die 
je meetbaar maakt. Stel een plan op hoe 
je die doelen kunt halen en evalueer ze 
tussentijds. Een doel zou kunnen zijn: ver-
minder je papiergebruik met 75% binnen 
een periode van 2 maanden. 

Verder kun je het onderscheid maken 
tussen doelen voor de korte en de lange 
termijn. Bij lange termijndoelen kun je 
denken aan het willen opbouwen van 
duurzame relaties met leveranciers, het 
gesprek aangaan met partners hoe ook zij 
duurzamer kunnen gaan werken of hoe je 
met meerdere filmmakers een ‘groene’ in-
vestering kunt doen. 

Tip: stel op de set iemand aan, een duurzaamheids�
PDQDJHU��GLH�GH�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�GUDDJW�YRRU�
HHQ�GXXU]DPH�PDQLHU�YDQ�ZHUNHQ�HQ�GLH�HURS�WRH�
ziet dat de gestelde doelen worden nagestreefd. 

FORMULEER SAMEN MET JE TEAM CONCRETE 
HAALBARE DOELEN, DIE JE MEETBAAR MAAKT. 
(BIJ DE PREPRODUCTIE TIPS, LEES JE OP WELKE 
ONDERDELEN JE BIJVOORBEELD KUNT VER-
DUURZAMEN)

Via je callsheet kun je de crew hier goed van op de hoogte 

houden. Geef elke dag een update over de stand van zaken en 

af en toe een ‘groene tip’.    
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TIP VOOR DE REGIE
EEN EFFICIËNTE MANIER OM DE CONTINUÏTEIT 
ZONDER PAPIERGEBRUIK TE WAARBORGEN IS DE 
APP ‘SCRIPT SUPERVISOR VOOR I-PAD’ (VOOR O.A. 
TIMING EN SLATE-NUMMERING). 

DE MEEST BELANGRIJKE  

TIPS VOOR JE DE PRODUCTIE  

IN GAAT:

(ON� QDGHHO� KHE� ]¶Q� YRRUGHHO�� 1HGHU�
ODQGVH� ¿OPPDNHUV� ]LMQ� VRZLHVR� LQQR�
YDWLHI� RPGDW� GHSDUWHPHQWHQ� KHW� GRRU�
gaans al met weinig geld moeten doen. 
'XV� EHQXW� GLH� FUHDWLYLWHLW� WHQ� YROVWH�
YRRU� GH� JRHGH� ]DDN�� HQ� VWLPXOHHU� HON�
GHSDUWHPHQW� RP� ERYHQ� ]LFK]HOI� XLW� WH�
stijgen. 

� ,Q�GLW�SURFHV�LV�KHW�YDQ�EHODQJ�GDW�MH�
je crew binnenboord houdt en mee laat 
GHQNHQ� RYHU� GH� GXXU]DPH� GRHOHQ� GLH�
jullie gesteld hebben. Geef regelmatig 
HHQ� XSGDWH� RYHU� GH� VWDQG� YDQ� ]DNHQ��
ELMYRRUEHHOG�YLD�MH�FDOOVKHHWV��

Duurzaamheid is niet iets wat tijdelijk is, het is een doorlo-
pende innovatie op je werkwijze. Dit vergt leiderschap van een 
producent. Door vanuit een visie samen te werken, informatie 
uit te wisselen en elkaar te inspireren zorg je ervoor dat die 
ontwikkeling gaande blijft. 

TIPS
PRODUCTIE

'DQLsO�$LVV�YDQ�$/3���GHHOQHPHU�YDQ�GH�
Green Film Making Competition 2013, heeft 
YRRUDI�DDQ�]LMQ�SURGXFWLH�HHQ�JURHQH�ERUUHO�
JHRUJDQLVHHUG�ZDDU�KLM�]LMQ�FUHZOHGHQ�YURHJ�
PHH�WH�GHQNHQ�RYHU�QLHXZH�RSORVVLQJHQ��
'HHOQDPH�ZDV�YULMZLOOLJ��+LM�PHUNWH�RS� 

de draaidagen dat deze borrel de betrokken�
KHLG�YDQ�GH�FUHZ�YHUJURRWWH�HQ�GDW�LHGHUHHQ�
HQWKRXVLDVW�QDGDFKW�RYHU�RSORVVLQJHQ� 

en ideeën. 
IJswater Films (ook GFMC 2013) stelde een 
duurzaamheidsmanager aan, die crewleden 
YDQ��GH�NRUWH�¿OP�µ6\QF¶�NRQ�LQWHUYLHZHQ�
RYHU�KXQ�ZHUNZLM]H��,QIRUPDWLH�XLW�GH]H�
JHVSUHNNHQ�ZHUG�ZHHU�YHUZHUNW�LQ�DDQ� 
EHYHOLQJHQ�YRRU�WRHNRPVWLJH�ZHUNZLM]HQ�

Hoe pakten je  
voorgangers dat aan?
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µ:H� YLQGHQ� KHW� EHODQJULMN�
om alle crewleden te betrek�
NHQ�ELM�KHW�PDNHQ�YDQ�HHQ�]R�
GXXU]DDP� PRJHOLMNH� ¿OP¶��
DOGXV�SURGXFHQW�'DQLsO�$LVV�
YDQ�$/3��

De KORT!-productie van ALP heet 
‘Stand-by Me’. Samen met de heads 
van de verschillende departementen 
vond Aiss diverse onderdelen waarop 
verduurzaamd kon worden. Zo was de 
FDWHULQJ� ELRORJLVFK�� HU�ZHUG� JH¿HWVW� HQ�
gecarpoold, zoveel mogelijk met natuur-
OLMN� OLFKW�JH¿OPG�HQ�KHW� WHDP�JHEUXLNWH�
stroom van een nabijgelegen huis, waar-
door er geen dieselaggregaat gebruikt 
hoefde te worden. 

GROENE BORREL
ALP organiseerde een groene borrel, 
waarbij alle crewleden werden uitgeno-
digd om mee te denken over hoe ze kon-
den bijdragen aan een zo groen mogelij-
NH�¿OP��9ROJHQV�$LVV�ZDV�GH�VIHHU�PHGH�
hierdoor erg positief en bleef iedereen 
oog houden voor waar ze mee bezig wa-
ren. ‘Iedereen heeft de keuze gekregen 
om mee te denken. Daardoor merken we 
dat men zich continu bewust was van de 
GXXU]DDPKHLG�YDQ�RQ]H�¿OP�¶

ECO-KATOEN EN TWEEDE-
HANDS KLEDING
Maxa van Panhuis verzorgde de kleding 
voor ‘Stand-by Me’. ‘Ik maak sowieso 
graag gebruik van tweedehands kleding. 
'XV�YRRU�GH]H�¿OP�KRHIGH�NOHGLQJ�QLHW�
RSQLHXZ�JHSURGXFHHUG� WH�ZRUGHQ�� ¶9DQ�
Panhuis vindt het een goede ontwikke-
ling dat er steeds meer merken komen 
die kleding van biologisch katoen ver-
kopen. ‘Als ik de keuze heb tussen twee 
broeken, en de ene is van bio-katoen en 
de ander niet, kies ik de broek van bio-
katoen.’

DE TRIAS ENERGETICA VAN ALP 
'DQLsO� $LVV� GHHOW� KHW� YHUGXXU]DPHQ�
YDQ� HHQ� ¿OPSURGXFWLH� RS� LQ� HHQ� GULH�
stappenplan, de Trias Energetica. ‘Het 
EHJLQW�PHW�HI¿FLHQF\��9HUYROJHQV�]RUJ�MH�
ervoor dat alles wat je verbruikt zo duur-
zaam mogelijk is. En daarna compenseer 
je je CO2-uitstoot.’ ALP heeft dit laatste 
gedaan door bomen aan te planten in een 
privétuin tussen Amsterdam en Haarlem. 
Een mooi blijvend aandenken aan dit bij-
]RQGHUH�¿OPSURMHFW�

‘Iedereen erbij  
EHWUHNNHQ�VFKHSW�HHQ�

SRVLWLHYH�VIHHU¶
INTERVIEW DANIËL AISS - ALP
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'H�JURRWVWH�RQWZLNNHOLQJ�LQ�GH�¿OPLQGXVWULH�
ZHUHOGZLMG� LV�QDWXXUOLMN�GH�GLJLWDOH� UHYROX�
WLH��6LQGV�GH�NRPVW�YDQ�+LJK�'H¿QLWLRQ�]LMQ�
GH�¿OPODERUDWRULD�SUDNWLVFK�YHUGZHQHQ��'LW�
KHHIW�JURWH� LQYORHG�RS�GH�ZRUNÀRZ�YDQ�KHW�
hele productieproces. En daarnaast heeft 
KHW�DOV�JHYROJ�GDW�HU�PHHU� WDNHQ� OLJJHQ�ELM�
GH�SRVWSURGXFWLH��'H�JHYROJHQ�GLH�GDW�KHHIW�
YRRU� KHW� HQHUJLHYHUEUXLN� ]LMQ� QDGHOLJ�� ]R�
ZHO�YRRU�KHW�EXGJHW�DOV�YRRU�KHW�PLOLHX��+HW�
GXXU]DPH�YRRUGHHO�YDQ�GLJLWDDO�¿OPHQ�LV�GDW�
MH�HHQ�YHUYXLOHQG�HQ�NRVWEDDU�RQWZLNNHOSUR�
FHV� YRRUNRPW�� 'H� GLJLWDOH� RQWZLNNHOLQJHQ�

WANT WE WAREN 
NOG NIET KLAAR..

YROJHQ� HONDDU� LQ� UDS� WHPSR� RS� HQ� GH� WRH�
komst zal nog meer mogelijkheden bieden 
GLH�GH�NHX]H�YRRU�ELMYRRUEHHOG�¿OPHQ�RS�OR�
FDWLH�YV��¿OPHQ�YRRU�HHQ�JUHHQ�VFUHHQ�NXQ�
QHQ� EHwQYORHGHQ�� 7RFK� EOLMYHQ�ZH� NULWLVFK��
Dit proces is nog zo in beweging dat nie�
mand op dit moment weet naar welke kant 
de duurzaamheidsmeter uiteindelijk uit�
VODDW�� +HW� HQHUJLHYHUEUXLN� YDQ� GH� VHUYHUV�
ZDDUYDQ�GRRU�KHW�GLJLWDOH�ZHUNHQ�JHEUXLN�
wordt gemaakt, zal toenemen. Het kan dus 
zijn dat dit digitale werken  uiteindelijk 
PLQGHU�JURHQ�EOLMNW�GDQ�¿OPHQ�RS�FHOORORLG�
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JE BEVINDT JE IN GOED GEZELSCHAP...

JAMES CAMERON, REGISSEUR VAN ONDER 
ANDERE ‘AVATAR’, BOUWDE MET ZIJN VER-
DIENDE GELD DE SUN CITY STUDIO’S. DEZE 
STUDIO IS ZELFVOORZIENEND EN WEKT MET 
ZONNEPANELEN ZIJN EIGEN ENERGIE OP. 

Energiebesparing is de grootste 
slag die je in de postproductie 
NXQW� PDNHQ�� 0DDN� JHEUXLN� YDQ�
groene stroom en informeer naar 
werklocaties met zonnepanelen 
RP�MH�¿OP�WH�YROWRRLHQ��

• Bespreek bij de ontwikkeling van het scenario wat 
mogelijk is qua visual effects

• Denk na over hoe je duurzaamheid naar voren kan 
schuiven in je promotie.

• Stuur alle bestanden digitaal op, bijvoorbeeld via 
WeTransfer. Scheelt ook enorm veel verzendkosten.

• Zorg ervoor dat je spullen in de editing ook wel 
eens uit staan

• En belangrijk: evalueer je groene doelstellingen. 
Wat heb je bespaard aan CO2? Hoe verliep het film-
proces en heeft de crew dat als efficiënter ervaren?

TIPS
POST  

PRODUCTIE
‘Je kan het alleen bereiken wanneer 

iedereen samenwerkt. Omdat het 
]R¶Q�JURWH�LQGXVWULH�LV��PHW�]R�YHHO�
PHQVHQ�HQ�EHGULMYHQ��LV�KHW�ODVWLJ�
om iedereen bij elkaar te krijgen.

Mijn rol hierin is om het bewustzijn 
RYHU�WH�EUHQJHQ�QDDU�GH�OHYHUDQ�

ciers en crew’.

QUOTE PHILIP HARTHOORN, HABBEKRATS
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Gabriel Bauer regisseerde ‘Flirt’, 
ppQ�YDQ�GH�¿QDOH¿OPV�YDQ�GH�*UHHQ�
Film Making Competition 2012. De 
keuze van de locatie was opvallend 
HQ� WRFK�]HHU�GXXU]DDP��'H�¿OP� LV�
geschoten in een stadsbus van de 
*9%� GLH� RS� ZDWHUVWRI� ULMGW��0DDU�
Gabriel en zijn crew vonden nog 
PHHU�PDQLHUHQ�RP�KXQ�¿OP�PHH�WH�
verduurzamen. 

Zo huurden ze elektrische auto’s, zorg-
den ze ervoor dat de crew carpoolde of 
PHW�GH�¿HWV�NZDP��GH�FDWHULQJ�ZDV�ELR-
logisch (via Spek en Bonen) en ze had-
den een sponsordeal met OATshoes, de 
eerste en enige composteerbare schoen 
�]LH�S�������9RRU�GH�EHOLFKWLQJ� LV�DOOHHQ�
natuurlijk licht gebruikt, met behulp 
YDQ� UHÀHFWLHVFKHUPHQ� HQ� VSLHJHOV�� 'H�
meeste mensen waren erg enthousiast. 

Uiteraard waren er ook een paar mensen 
die aanvankelijk sceptisch reageerden. 
Maar Bauer denkt dat het wel goed is om 
‘pro-greeners’ en ‘no-greeners’ bij elkaar 
in een team te hebben. Dat houdt elkaar 
scherp.

DE GROENE BOCHT
9RRU�GH�SRVW�SURGXFWLH�KDG�*DEULsO�HHQ�
bijzondere plek gevonden om ‘Flirt’ af te 
ronden: De duurzame vergader- en kan-
toorruimte De Groene Bocht, midden in 
de Amsterdamse grachtengordel. Duur-
]DPH�LGHHsQSODWIRUP�'H�*H]RQGH�6WDG��
die daar kantoor houdt, bleek bereid om 
Bauer tijdelijk een werkplek te bieden. 
De twee locaties van De Groene Bocht 
hebben LED-verlichting, een brandstof-
cel (de BlueGen®) en een systeem om 
de energie mee te monitoren. Omdat de 
post-productie voornamelijk met behulp 
van computers gebeurt, is energiebespa-
ring en gebruik van groene energie de 
meest voor de hand liggende duurzame 
ingreep in deze fase.

µ3UR�JUHHQHUV�HQ� 
QR�JUHHQHUV�LQ�ppQ�WHDP�
houden elkaar scherp.’

FILMEN OP LOCATIE:  
IN EEN BUS OP  

WATERSTOF

INTERVIEW GABRIEL BAUER



8786  WRAPPARTY        

IT’S A WRAP,  
PEOPLE!

Zet het bier en de champagne 
koud en gooi de bio bitterballen 
LQ�KHW�YHW��:DQW�MH�KHEW�QLHW�DOOHHQ�
HHQ� IDQWDVWLVFKH� ¿OP� JHPDDNW��
maar je hebt die ook zo duur�
zaam mogelijk geproduceerd. En 
GDDU�PDJ�RS�JHGURQNHQ�ZRUGHQ�

De Nieuwe Band is een groothandel voor biologische levensmiddelen. 
Dus hier slaag je sowieso in je queeste naar eco-chips met eco-dip. 

www.denieuweband.nl. 

De speech
De wrap party is het uitgelezen mo-
ment om te laten zien wat jullie duur-
zaamheidsstrategie voor resultaten 
heeft gehad. Hebben jullie je groene 
doelstellingen gehaald? Op welke 
manier heeft deze nieuwe manier van 
werken het proces nog meer beïn-
vloed?

TIP: OP HET LAATSTE CALLSHEET KUN 
JE ALVAST WAT FACTS AND FIGURES 
DELEN. 

1LHW� DOOH� JHQRWVPLGGHOHQ� ]LMQ� HYHQ�
SUHWWLJ�YRRU�PHQV�HQ�PLOLHX��'XV�DOV�
je je natural high met een goed ge�
YRHO� ZLOW� YRRUW]HWWHQ� ULFKWLQJ� WLSV\�
EHYHOHQ�ZLM� GH]H� GUDQNHQ� �HQ� KDS�
pen) aan.

Het Ur-bier van Gulpener is gemaakt 
van biologische hop, tarwe, graan en 
spelt. Je kunt kiezen uit Ur-Pilsner, 
Ur-Weizen en Ur-Amber. Proost! 
Kijk op www.opdetoekomst.nl voor 
meer informatie.

Geen feest compleet zonder bitter-
bal. Maar wacht, in een bitterbal zit 
vlees afkomstig uit de bio-industrie. 
Maar niet doen dan? Tuurlijk wel, 
PDDU�NLHV�YRRU�GH�EDOOHQ�YDQ�GH�9H-
getarische Slager. 
www.devegetarischeslager.nl.

Hoe later de avond, 
hoe schoner het volk. 
Met een organic grain 
wodka van Rutte sluit 
je de avond in stijl af.  
www.ruttespirits.com. 

/LHYHU� HHQ� ZLMQWMH"� 9/(&.� KHHIW�
een ruim assortiment met heerlijke 
wijnen, rechtstreeks geïmporteerd 
XLW� )UDQNULMN�� =RQGHU� JHEUXLN� YDQ�
kunstmest en bestrijdingsmiddelen, 
JHHQ�WRHYRHJLQJ�YDQ�]ZDYHO��HQ�PpW�
PD[LPDOH� VPDDN�� &KHFN� 9OHFN� RS�
KXQ�ZHEVWHN�ZZZ�YOHFN�QO��

The day after…

5HÀHFWHHU�RS�KHW�SURFHV��'HQN�QD�RYHU�ZDW�HU�
goed werkte en niet. Wat je de volgende keer 
anders zou doen. Formuleer voor jezelf wat je 
de volgende keer anders wil doen. 

En daarnaast zit je nu met een hele berg ge-
EUXLNWH�NOHGLQJ�HQ�SURSV��9HUNRRS�]H��*RHG�
voor het budget, goed voor de promotie wan-
neer je dat handig inzet en goed als duurzaam 
WHNHQ�DDQ�GH�ZDQG��ZDQW�]R�VOXLW� MH�GH�¿OP�
ook duurzaam af. 

*D�MH�YRRU�HHQ�QRQ�DOFRKROLVFKH�ZUDSSDUW\"�%LRQDGH�
was wereldwijd de eerste biologisch geproduceerde 
IULVGUDQN��.LMN�RS�ZZZ�ELRQDGH�HX�YRRU�KXQ�IUXLWLJH�
DDQERG��'H�IULVGUDQNHQ�YDQ�7KRPDV�+HQU\�]LMQ�HHQ�
SXUH� VPDDNVHQVDWLH� HQ� GH� ÀHVMHV� ]LHQ� HU� VXSHUJRHG�
XLW��9HUOHNNHU�MH�YDVW�RS�ZZZ�WKRPDV�KHQU\�QO���XLWHU�
aard zijn deze frisdranken ook een opperbeste basis 
YRRU�¿MQH�FRFNWDLOV«�
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‘Mensen hadden dat nog nooit eerder 
bedacht. Het leefde gewoon niet. Maar 
KHW�NDQ�GXV�ZHO��,Q�¿OP��%LM�GH�WHOHYLVLH��
In het theater.’ Blok, hoofd Drama bij de 
NTR, vertelt dat ze in de betrokkenheid 
van de NTR met de Green Film Making 
Competition vooral veel gedrevenheid 
en enthousiasme bij de deelnemers zag. 
µ,N� GHQN� RPGDW� GH]H� JURHS� ¿OPPDNHUV�
hier goed mee uit de voeten kan. Ze zul-
OHQ� ELM� HHQ� NRUWH� ¿OP�PLVVFKLHQ� HHUGHU�
op zoek gaan naar vernieuwing, het ver-
kennen van de grenzen in vorm en in-
houd, dan bij het maken van een lange 
¿OP�¶�+HW�YLHO�KDDU�RRN�RS�GDW�GH�GHHO-
nemers open stonden voor elkaars erva-
ULQJHQ�� µ'H� ¿ORVR¿H� YDQ� VKDULQJ�� 0HQ�
heeft bewondering voor elkaar. Iedereen 
is een pionier dus er heerste een gevoel 
van ‘wat kunnen we voor elkaar beteke-
nen?’ De verandering in de Green Film 
Making Competition van competitie naar 

een samenwerking past daar mooi in.’

Het Nederlands Filmfonds is sinds twee 
jaar partner met de Green Film Making 
Competition. Filmconsulent Filmisch 
Experiment & Documentaire Renee 
van der Grinten is tevreden met hoe het 
YHUGXXU]DPHQ� LQ� GH� 1HGHUODQGVH� ¿OP-
wereld tot nu toe verloopt. ‘Het is nog 
erg pionieren natuurlijk. Het is niet heel 
duidelijk hoe je dat meteen aanpakt. 
Maar ik merk dat deze deelnemers door 
kleine stapjes te nemen steeds meer hun 
eigen groene richting bepalen. Dus geen 
ZDWHUÀHVMHV��ZHLQLJ�SULQWHQ�HQ�GDW�VRRUW�
dingen. Daardoor ontstaat een bewust-
ZRUGLQJVSURFHV�HQ� LN�GHQN�GDW�GH�¿OP-
makers dat meenemen naar hun volgen-
de project. En naar de wereld buiten de 

¿OP�¶�2QGDQNV�GDW� µZH¶� HHQ�NOHLQ�¿OP-
ODQG� ]LMQ�PHUNW�9DQ�GHU�*ULQWHQ�GDW� GH�
¿OPLQGXVWULHsQ� LQ�KHW�EXLWHQODQG� LQ�RQV�
geïnteresseerd zijn als het gaat om duur-
zaam produceren. ‘In landen als Duits-
land en Frankrijk zijn ze meer bezig 
met hoe ze beleidsmatig ervoor kunnen 
]RUJHQ�GDW�GH�¿OPZHUHOG�YHUGXXU]DDPW��
Hier zijn  we praktijkgerichter. We expe-
rimenteren. Dat vindt het buitenland heel 

bijzonder om te zien.’

%ORN� HQ� 9DQ� GHU� *ULQWHQ� ]LHQ� GH� WRH-
NRPVW�YDQ�GH�1HGHUODQGVH�¿OP�PHW�EH-
langstelling tegemoet. Marina Blok zegt 
dat het lastig in te schatten is hoe snel de 
GXXU]DPH�RQWZLNNHOLQJHQ�LQ�GH�¿OPZH-
reld zullen gaan. ‘Ik weet niet of we over 
WLHQ� MDDU� DOOHHQ� QRJ� PDDU� JURHQH� ¿OPV�
zullen maken. Deze processen gaan vaak 
langzaam en de sector is natuurlijk ook 
erg divers. Maar dit bewustwordingspro-
ces tref je in de hele maatschappij aan, 
dus het kan niet anders of we produce-
ren over een aantal jaar een stuk duur-
]DPHU� GDQ� QX�¶�9DQ� GHU�*ULQWHQ� RQGHU-
streept dat en merkt op dat gemeenten nu 
standaard vragen wat je groene plan is. 
‘Dit is the way to go. De vraag is niet 
óf we ooit helemaal verduurzamen, maar 
wanneer.’ Marina Blok hoopt ook dat de 
groene golf zal overslaan op haar eigen 
medium, televisie. ‘Want ook daar wordt 
nog veel verspild. Je hebt natuurlijk wel 
programma’s die zich bezig houden met 
duurzaamheid maar of die zelf milieube-
wust geproduceerd worden, dat weet ik 
niet. Belangrijk is dat duurzaam produ-
ceren geen verplichting is. Maar wel een 

must.’ 

DE TOEKOMST 
VAN DE NEDER-

LANDSE  
FILMWERELD IS 

GROEN
INTERVIEW MARINA BLOK (NTR) EN  

RENEE VAN DER GRINTEN (NEDERLANDS  
FILMFONDS)

(HQ�H\H�RSHQHU��=R�HUYRHU�0DULQD�
%ORN�KHW�WRHQ�]H�KRRUGH�RYHU�KHW�LP�
SOHPHQWHUHQ�YDQ�GXXU]DDPKHLG�LQ� 

GH�¿OPLQGXVWULH�

 DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE FILMWERELD  
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HOLLYWOOD
In Hollywood is sinds 2006 elke 
zichzelf respecterende studio met een 
‘groen’ departement aan de slag gegaan. 
Zie bijvoorbeeld Warner’s ‘Corporate 
Social Responsability Strategy’ op 
ZEFLWL]HQVKLS�FRP�VXVWDLQDELOLW\��'H�
Producers Guild of America heeft er 
zelfs een speciale afdeling voor: PGA 
Green.
Eén van de leading ladies is Meredith 
Bergman. Tot voor kort vervulde zij 
een leidende rol door haar werk als 
consultant bij het bedrijf Greenmedia 
Solutions. Zij adviseerde onder andere 
ELM�GH�¿OPV�µ$ZD\�ZH�*R¶�HQ�µ,W¶V�&RP-
plicated’. De gepubliceerde case studies 
daarvan zijn ontzettend leerzaam.

UK
Ook aan deze kant van de Atlantische 
Oceaan zijn initiatieven ontstaan om 
GH�¿OPZHUHOG�HHQ�VWXN�GXXU]DPHU�WH�
PDNHQ��,Q�*URRW�%ULWWDQQLs�LV�-XKL�
Shareef de Eco Film Consultant om in 
de gaten te houden. Shareef is senior 
sustainability consultant voor het bedrijf 
Eco Consultancy, opgericht door acteur 
Colin Firth en zijn vrouw Livia. Zij ont-
wikkelden de British Standard 8909, de 
nieuwe Britse standaard voor het maken 
YDQ�HHQ�GXXU]DPH�¿OP��,Q�GH]H�ULFKWOLMQ�
NRPW�HON�DVSHFW�YDQ�¿OP�SURGXFHUHQ�
aan bod. The British Film Institute heeft 
zich verbonden aan de BS 8909 zodat 
de duurzame norm volledig geïm-
plementeerd kan worden in de Britse 
¿OPLQGXVWULH�

DUITSLAND
Duitsland loopt wat betreft duurzame 
ontwikkeling voorop in Europa. Ook in 
GH�'XLWVH�¿OPLQGXVWULH�JHEHXUW�HU�YHHO��
Dat is deels geïnitieerd vanuit de com-
PHUFLsOH�LQGXVWULH��ZDDU�JURWH�FRUSRUDWH�
klanten bij pitches ook verlangen dat 
HU�GXXU]DPH�VWUDWHJLHsQ�JHSUHVHQWHHUG�
worden vanwege hun eigen CSR-policy. 
Enkele Duitse fondsen experimenteren 
PHW�GXXU]DPH�HLVHQ�JHNRSSHOG�DDQ�¿-
nanciering. Momenteel wordt daarvoor 
onder andere gewerkt aan een Grüner 
Drehpass.

FRANKRIJK
In Frankrijk wordt de weg voor duurza-
mer werken geplaveid door het initiatief 
Ecoprod, waar onder andere een grote 
speler als TF1 zich aan gecommitteerd 
KHHIW��+HW�¿OPIRQGV�YDQ�GH�UHJLR�3UR-
vence – Alpes – Cote d’Azur eist een 
duurzame strategie, en biedt consul-
tancy, een toolkit met calculator en on 
set monitoring.

BELGIË
,Q�%HOJLs�KHHIW�KHW�9ODDPV�$XGLRYL-
sueel Fonds een grote stap gezet met 
een duurzaam handboek. Het fonds 
organiseert duurzame themadagen voor 
kennisdeling en het bouwen aan een 
netwerk. 

EN VERDER IN EUROPA
Achter de schermen wordt op Europees 
niveau overlegd over duurzame eisen 
DDQ�DOOH�¿QDQFLHULQJ��2RN�NRPHQ�LQ�RU-
ganisaties als bijvoorbeeld de European 
Broadcasting Union duurzame overleg-
teams bij elkaar. 

INTERNATIONALE 
RELEASE

GREEN FILMMAKING  
IN HET BUITENLAND

Green Film Making is hot in een 
JURRW�DDQWDO�EXLWHQODQGVH�¿OPLQGXV�
WULHsQ��2QOLQH�NXQ�MH�YHHO�YLQGHQ��
ZDDURQGHU��YULM�XLWJHEUHLGH��KDQG�
boeken en carbon calculators. Hier 
HHQ�RYHU]LFKW�YDQ�ZDW�HU�RS�LQWHUQDWL�
RQDDO�JHELHG�JHEHXUW�TXD�YHUGXXU]D�

PLQJ�YDQ�GH�¿OPLQGXVWULH�
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DRUKKERIJ 
Drukkerij Wedding Proson uit Har-
derwijk verzorgde het drukwerk. Zij 
produceren CO2-neutraal en nemen deel 
aan het duurzaamheidsprogramma van 
EUDQFKHRUJDQLVDWLH�.9*2��=R�FRPSHQ-
seert de drukkerij de CO2-uitstoot door 
bij te dragen aan de herplanting van bos-
sen in Zuid-Amerika. Maar er zijn meer 
manieren waarop de drukkerij bijdraagt 
aan een betere wereld, vertelt directeur 
Carin Wormsbecher: ‘Simpelweg doordat 

we het licht in de kantine niet laten 
EUDQGHQ��(Q�RQ]H�GLVWULEXWLH�]R�HI¿FLsQW�
mogelijk inrichten, waardoor we geen 
ritje teveel rijden.’ Eerlijkheid, transpa-
rantie en respect, dat zijn de waarden 
die Wormsbecher wil uitdragen met haar 
bedrijf. Daarom houdt de organisatie zich 
EH]LJ�PHW�0DDWVFKDSSHOLMN�9HUDQWZRRUG�
2QGHUQHPHQ��092���RRN�GRRU�PHQVHQ�
in dienst te nemen die een afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben. 
www.drukkerijwedding.nl

LETTERTYPE
Naast het vertrouwde Times New Roman hebben we voor deze gids gebruik 
ook gemaakt van het lettertype Ecofont. Kort gezegd is Ecofont een techniek 
om inkt te besparen door kleine gaatjes te maken in de letters. In 2009 ontwik-
kelde Alexander Kraaij het idee van Ecofont: ‘Het doel was om te kijken hoe je 
op inkt kunt besparen, zonder dat dit te zien zou zijn. Bedrijven die de tech-
niek gebruiken, besparen gemiddeld 28 % op hun inkt. En als ze de slimme 
printbesparende software gebruiken die we aanbieden loopt dat op tot 50 %.’ 
Mediabedrijven in binnen- en buitenland gebruiken Ecofont veelvuldig, zoals 
WPG Uitgevers en de Braziliaanse krant Diário do Comércio. De laatstgenoem-
de drukt zelfs de eerste letter van elke paragraaf groot af in Ecofont omdat zij 
het belangrijk vinden dat hun milieubesparende keuze zichtbaar is. Volgens 
Kraaij is het idee voor Ecofont mede vanuit duurzame overwegingen ontstaan: 
‘Inkt is heel giftig. Het bevat zware metalen en toxische stoffen. Deze komen in 
de lucht terecht en verontreinigen het grondwater. We leven met zeven miljard 
mensen op deze planeet en de grondstoffen raken op. Dus het is zaak om het 
milieu zo min mogelijk te belasten.’ 

www.ecofont.com

Het gaat natuurlijk niet 
alleen om de inhoud, maar 
RRN�RP�GH�YRUP��+RZ�WR�
Green Your Film Produc�
tion (so far) heeft gekozen 
YRRU�HHQ�YRUP�PpW�LQKRXG��
%LM�GH�SURGXFWLH�YDQ�GH]H�
gids is samengewerkt met 

partijen die duurzame 
ontwikkelingen toepassen in 
hun productiemethoden en 

EHGULMIVYRHULQJ��
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FORMAAT 
Form follows function. En in dit geval gaat de 
keuze voor het formaat van de gids gelijk op met 
de functie. How to Green your Film Production  
(so far) is namelijk op A5  formaat (14,8 x 21 cm) 
gedrukt. Deze afmeting is zeer efficiënt ten opzich-
te van het bruto papierformaat en de drukpers. 
Met andere woorden: er blijft zo min mogelijk 
restmateriaal over. Dat restmateriaal wordt overi-
gens gerecycled, dus de netto afvalstand is gelijk 
aan nul. 

PAPIER
Uiteraard kan een toelichting op het gebruikte papier 
niet achterblijven. De pagina’s van het binnenwerk 
zijn van papier van Biotop. Dit is chloorvrij papier dat 
)6&�JHFHUWL¿FHHUG�LV��%LRWRS�ZRUGW�JHSURGXFHHUG�LQ�
Oostenrijk en draagt het EU Ecolabel en het Austrian 
Environmental Label. Het grijsboard van de omslag 
heeft eveneens het FSC-label.

ADVIES
En dan is er nog de man die dit project 
heeft begeleid, Tim Beijer. Met zijn 
bedrijf Tim Beijer Producties vormde hij 
de schakel tussen het team van het Green 
Film Making Project en de verschillende 
leveranciers. Beijers jarenlange ervaring 
LQ�GH�JUD¿VFKH�LQGXVWULH�]RUJW�HUYRRU�
dat hij een optimale match kan maken 
tussen de verschillende partijen. Hij 
kent elke drukkerij, papierleverancier en 
binderij, en weet precies wie voor elkaar 
JHVFKLNW�]LMQ��+HW�]R�HI¿FLsQW�PRJHOLMN�
inzetten van middelen is zijn core busi-
ness. Naast printmedia houdt Tim zich 
ook bezig met digitale ontwikkelingen 
LQ�GH�JUD¿VFKH�VHFWRU��HQ�KLM�WUHHGW�RS�DOV�
adviseur en projectleider. 

timbeijerproducties.nl
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DEELNEMENDE PRODUCTIE-
HUIZEN GFMC 2013:
,-VZDWHU�)LOPV��$/3��9LNLQJ�)LOP��%DOGU�
Film, KeyFilm, Habbekrats, Topkapi 
Films. 
Marc Bary, Kirsten van Stein Callenfels, 
Daniel Aiss, Jelle Leeksma, Frank Hoe-
ve, Katja Draaijer, Philip Harthoorn, 
Hans de Wolf, Laurette Schillings,
Marleen Slot. 

JURY 2013: 
Thekla Reuten, Trent, Ynzo van Zanten, 
Renée van der Grinten, Carlijn Linde-
mulder - Wiebenga, Jeroen Janssen, 
3DXO�9HWWHU�

AMBASSADEUR: Thekla Reuten

DEELNEMENDE PRODUCTIE-
HUIZEN GFMC 2012:
Armadillo Film, Deepeei Film Producti-
ons, Flinck Film, NFI Motion Pictures. 
*DEULHO�%DXHU��9LFWRU�YDQ�'RRUQ��� 
André  Bos, Titia Rieter, Mark Ram, 
Milan Collin, Brechtje Schmidt, Sabine 
9HHQHQGDDO��6DELQH�6FKPLWV��-RULV�YDQ�
GHQ�%HUJ��7UHQW��$QLsOOH�:HEVWHU�� 
Wouter van Couwelaar

SPECIALE DANK: 
Natasha Tastachova, Tim Beijer,  
Daan de Boer, Esther Akkerhuis,  
Tim Manschot, Nina Sickenga, MEDIA 
studenten van de HKU, Tom van de 
Beek, Lyke Poortvliet, Simon Brester, 
Iris Hogendijk, Ido Abram, Doreen 
Boonekamp, Marina Blok, Hans van 
Helden.

PARTNERS: 
Ministerie van Economische Zaken, 
Stichting DOEN, ASN Bank,  
Nederlands Filmfonds, NTR,  
EYE, HKU, NFTA.

GFMC TEAM: 
Chai Locher, Wiendelt Hooijer, Roos 
de Jager, Dagmar Holtman, Dorien 
*U|W]LQJHU��3LD�3HUH]��0HWWH�WH�9HOGH��
Ikenna Azuike

'H]H�JLGV�LV�KHW�GHVWLOODDW�YDQ�KHW�
LQWHQVLHYH�ZHUNHQ�YDQ�HHQ�LQGUXN�
ZHNNHQGH�KRHYHHOKHLG�PHQVHQ��]RZHO�
ELQQHQ�DOV�EXLWHQ�GH�¿OPLQGXVWULH�

Onze speciale dank gaat uit naar alle 
crewleden, medewerkers, gespreks�
partners die het de afgelopen drie 

jaar aangedurfd hebben mee te doen 
aan deze zoektocht. Zij durfden te 

experimenteren en namen de moeite 
KXQ�EHYLQGLQJHQ�WH�GHOHQ�

Deze mensen hadden het lef een 
eerste stap te zetten op het onbekende 
WHUUHLQ�YDQ�KXQ�HLJHQ�YHUDQGHULQJV�
proces. Moge hun inzet tot inspiratie 

GLHQHQ�YRRU�YHOHQ�
Onze dank gaat uit naar alle mensen 
die sinds 2010 betrokken zijn geweest 
bij het Green Film Making Project. 
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HOW TO GREEN YOUR FILM PRODUCTION? (SO FAR)

COLOFON

EINDREDACTIE Roos de Jager
REDACTIE Chai Locher, Wiendelt Hooijer
PRODUCTIE Dorien Grötzinger
TEKST Dagmar Holtman
ONTWERP Natasha Tastachova
DRUKWERKBEGELEIDING Tim Beijer Producties
DRUKWERK Drukkerij Wedding Proson
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